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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er sjónum beint að aðferðum módernískra skáldsagnahöfunda við að 

miðla hugsunum persóna í skáldverkum sínum. Sérstaklega eru hugtökin innri einræða 

og vitundarflæði tekin fyrir sem meginaðferðir höfundanna í hugsanamiðlun. Til 

umfjöllunar eru einkum tvær skáldsögur, annars vegar Jacob’s Room eftir Virginiu 

Woolf, sem markar mikil skil á ritferli höfundarins, og hins vegar Ulysses eftir James 

Joyce, en margir telja hana meistaraverk hans. Báðir eru þessir höfundar mikilvægir 

módernistar sem komu mjög að því að ryðja nýjum tjáningarleiðum braut og stuðla þar 

með að nýjungum í framsetningu raunveruleikans í skáldsögum. Í báðum bókunum nýta 

höfundar sér þessar miðlunaraðferðir, innri einræðu og vitundarflæði, á afdrifaríkan hátt 

við sögu- og persónusköpun sína. Einnig er byggt á fræðilegri umfjöllun um þessi tvö 

hugtök og er hún einkum sótt til Dorrit Cohn í bókinni Transparent Minds og Erich 

Auerbach í bók hans Mimesis. 

     Greiningaraðferðirnar felast aðallega að því að kanna hvernig þessar aðferðir birtast í 

skáldsögunum og hver áhrif þeirra eru á framsetningu texta og frásagnar og þar með á 

lesturinn. Einnig er kannað hvernig þessar aðferðir verða til þess að grafa undan vissum 

lykilþáttum í hefðbundnu frásagnarraunsæi. Það á sérstaklega við um hlutverk 

sögumannsins í þessum verkum og vægi hans í frásögninni.  
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1. Inngangur 

Í ritverkum módernískra höfunda sem ruddu sér til rúms á fyrri hluta tuttugustu 

aldarinnar birtust margar aðferðir sem notaðar eru til þess að gera grein fyrir hugarlífi 

persóna á sem nákvæmastan máta í frásögn; þá sérstaklega með áherslu á miðlun 

hugsana. Þessar aðferðir þróuðust í framhaldi af raunsæisskáldsögunni sem kom fram á 

19. öld. Í þeirri skáldsagnahefð byrjuðu raunsæishöfundar að kanna leiðir til þess að 

gera nánari grein fyrir hversdagslífi – þar á meðal tilfinningahræringum – persóna sinna 

en áður hafði tíðkast. Þessar aðferðir raunsæishöfunda náðu svo ákveðnum hápunkti 

með nákvæmri könnum natúralismans á hversdagslegum athöfnum í tengslum við 

hræringar í umhverfinu. Natúralisminn skoðaði hvernig umhverfi, bæði náttúrulegt og 

félagslegt, hafði áhrif á persónur og hvernig hversdagslíf persóna mótaðist af þessum 

öflum.1 Natúralistar settu því fram veruleikalíkingu í sambandi við hversdagslíf 

persóna. Þessi raunveruleikalíking þeirra takmarkaðist þó að mörgu leyti við lýsingar á 

ytri veruleika persóna, þ.e.a.s. natúralistar gerðu síður grein fyrir tilfinninga- og 

hugarlífi persóna sinna.  

     Það er einmitt tilfinninga- og hugarlíf persóna sem ýmsir módernistar vildu kanna 

enn frekar. Módernistar fóru gegn þeirri veruleikalíkingu sem raunsæishöfundar og 

natúralistar höfðu sett fram. Þeir töldu þessa fyrri höfunda of upptekna af því að lýsa 

persónum og umhverfi þeirra en ekki kafa nógu djúpt í persónur sínar. Þessi afstaða 

birtist í grein Virginiu Woolf sem Ástráður Eysteinsson lýsir svo í bók sinni Umbrot: 

„Hún telur að veruleikinn sem þessir realísku höfundar skapi í persónum sínum liggi 

fyrst og fremst í lýsingum á þeim og umhverfi þeirra, en hinsvegar þurfi höfundar nú, 

fremur en nokkru sinni fyrr, að kafa dýpra í persónur sínar því maðurinn sé að lifa nýja 

tíma […]“.2 Þessar nýju aðferðir módernista eru því notaðar til að gera persónur 

bókmenntaverkanna sem trúverðugastar með því að líkja eftir hugarlífi einstaklinga á 

sem raunverulegastan hátt og miðla virkni mannshugans. Þarna opnast 

skáldsagnahöfundum mikið sköpunarsvið, eins og bókmenntafræðingurinn Dorrit Cohn 

kemst að orði í bók sinni Transparent Minds:  

 
1 Chris Baldick, The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford: Oxford University Press, 

2004, bls. 167. 
2 Ástráður Eysteinsson, Umbrot. Bókmenntir og nútími, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1999, bls. 41. 
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In depicting the inner life, the novelist is truly a fabricator. Even as he draws 

on psychological theory and on introspection he creates what Ortega called 

“imaginary psychology…the psychology of possible human minds.”3 

Höfundarnir eru því að reyna að búa til eins þrívíðar persónur og þeir geta með því að 

birta skynjun, óra, tilfinningar, minningar og aðrar hugsanir með beinum hætti. Slíkar 

innri hræringar höfðu vitaskuld oft komið við sögu í hefðbundinni frásagnarlist, en á 

annan hátt og oftast í lýsingum eða samtölum. Annað hvort vegna þess að bein miðlun 

hugsana þótti ekki nauðsynlegur partur frásagnarinnar eða vegna þess að áður fyrr hafði 

eðlilegt þótt að sögumaður sæi um að miðla því sem fór fram innra með persónum 

sögunnar. Þó að þessar aðferðir væru ekki með öllu nýjar af nálinni og hefði verið beitt í 

einhverju formi af fyrri höfundum, þá voru það módernistar á borð við James Joyce og 

Virginiu Woolf sem tóku þessar aðferðir upp á arma sína og gerðu þær að mikilvægum 

þætti ritverka sinna. Þessar aðferðir eru oft notaðar til þess að sýna muninn milli 

orðræðu sögumanns og þess sem gerist innan huga ákveðinnar persónu. Takmarkið er 

því að gefa persónunum sjálfum tækifæri á að „tjá“ hugsanir sínar frjálslega til þess að 

dýpka skilning lesandans á þeim.  

     Tilraunir módernista með skáldsagnaformið fólust þannig meðal annars í því að gera 

grein fyrir hvernig manneskjan hugsar, hvernig hugsanir kvikna og hvernig þær flæða. 

Segja má að módernistar hafi viljað útvíkka frásagnarraunsæið. Hefð frásagnarraunsæis 

mótaðist mjög af því að tilfinningum og hugsunum persóna var miðlað af þeim sem 

sagði söguna, og jafnvel með beinum hætti í framsögn í samtölum. Með „raunsæi“ sem 

nær til þess sem fram fer í hugarheimi persóna er leitast við að minnka verulega þá 

„ritskoðun“ sem frásögnin býr við, einkum af hálfu sögumanns. Þessar tilraunir leitast 

því við að færa speglun skáldsögunnar sem raunsæislegrar eftirlíkingar ytri veruleika 

inn til hugsunarinnar, þ.e. með því að kafa dýpra inn í persónur og birta fleiri hliðar 

þeirra. Þar að auki er, með þessum aðferðum, hægt að komast að því óheyrða í lífi 

persónanna, því sem myndi aldrei annars koma fram, líkt og Dorrit Cohn kemst að orði í 

Transparent Minds: „Stylistically, at any rate, interior monologue is interesting only to 

the degree that it departs from the colloquial model and attempts the mimesis of an 

unheard language.“4 Með þessum aðferðum er því hægt að virkja fjölbreyttari 

sjónarhorn á atburði, samskipti, umhverfi og liðna tíð. Það má ef til vill segja að þetta 

 
3 Dorrit Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton, 

New Jersey: Princeton University Press, 1978, bls. 6. Cohn vísar þarna í grein José Ortega y Gasset 

„Notes on the Novel“.  
4 Cohn, Transparent Minds, bls. 90. 
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geti skapað uppnám meðal þeirra lesenda sem vænta þess að veruleikanum sé miðlað 

með hefðbundnu frásagnarraunsæi. Þar sem margir hugarheimar mætast myndast hætta 

á því að erfitt sé að greina hver „raunveruleg“ framvinda atburða sé. Þetta er sérstaklega 

áberandi þegar sögumaður gefur ekki til kynna að skil eigi sér stað milli orðræðu hans 

og hugsana persóna, heldur er lesandinn fyrirvaralaust látinn „detta“ ofan í þær 

hugsanir.  

     Í bók sinni Mimesis ræðir þýski textafræðingurinn Erich Auerbach þá atlögu að 

hefðbundnu frásagnarraunsæi sem átti sér stað með tilkomu módernískra bókmennta. 

Þar greinir hann frá því hvernig almenn aðferðafræði fyrri höfunda var sú að túlka allar 

aðgerðir, hugsanir og tilfinningar persóna út frá hlutlægri vissu. Þeir höfðu því 

sannleiksmiðju, almennt í formi sögumanns, sem lesendur gátu treyst á að þekkti vel til 

þeirra persóna sem komu fram í sögum þeirra. Hjá þessum höfundum tíðkuðust þau 

vinnubrögð að setja fram huglæg viðbrögð persóna umorðuð og þá með fyrirvara um að 

þar ætti sér stað breyting á miðlun í textanum, þá með klausum líkt og „hann 

hugsaði…“ eða „á þessari stundu fannst henni…“ og öðrum sambærilegum. Huglæg 

viðbrögð persónu voru þar einnig oftast takmörkuð með því að tengjast aðeins þeim 

atburðum sem var verið að lýsa.5 Sumir módernískir höfundar sóttust frekar eftir að 

sýna fram á virkni huglægra viðbragða óháð því hvort þau tengdust líðandi atburðum. 

Þannig gátu þeir því sýnt fram á hvernig virkni hugsana er ekki alltaf samræmd virkni 

aðgerða, persónur geta hugsað á einn hátt en hegðað sér á allt annan. Auk þess sem 

hugsanir persónu tengjast ekki alltaf þeim aðstæðum sem hún er stödd í, oft eru 

hugsanir persónu algjörlega óháðar því sem hún er að gera. Módernistar notuðu þetta 

tækifæri einnig til þess að sýna fram á hugsanir margra persóna og snerust þannig gegn 

hugmyndinni um sögumanninn sem sannleiksmiðju. Slíkri frásagnartækni lýsir Erich 

Auerbach svo:   

Áherslan á nálgunina við hlutlægan veruleika með mörgum huglægum 

hughrifum sem fengin eru frá ýmsum einstaklingum (og á ýmsum tímum) er 

mikilvæg í þeirri módernísku aðferð sem við skoðum hér. Það greinir hana í 

grundvallaratriðum frá hinni einstaklingsmiðuðu hughyggju sem leyfir aðeins 

einni og yfirleitt mjög óvenjulegri persónu að láta í sér heyra og viðurkennir 

aðeins sýn þessarar einu persónu á veruleikann.6 

 
5 Erich Auerbach, Mimesis. Framsetning veruleikans í vestrænum bókmenntum, Gauti Kristmannsson og 

fleiri þýðendur, ritstj. Torfi H. Tulinius, Reykjavík: Háskólaútgáfan og Bókmenntafræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2008, bls. 796-797. 
6 Auerbach, Mimesis, bls. 798. 
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Með þessu er því horfið frá hinu hefðbundnu frásagnarraunsæi. Við það myndast 

tækifæri fyrir lesendur til að kanna hlutlægan veruleika sem er ekki bundinn við 

huglægni eins einstaklings.7  

     Þær aðferðir sem notaðar eru til þess að miðla þessum hugsunum eru aðallega tvenns 

konar; annars vegar innri einræða og hins vegar vitundarflæði. Chris Baldick skilgreinir 

þessi hugtök á eftirfarandi hátt. Innri einræða: „the written representation of a 

character's inner thoughts, impressions, and memories as if directly 'overheard' without 

the apparent intervention of a summarizing and selecting *narrator.“8 Vitundarflæði: 

“the continuous flow of sense-perceptions, thoughts, feelings, and memories in the 

human mind; or a literary method of representing such a blending of mental processes 

in fictional characters, usually in an unpunctuated or disjointed form of *interior 

monologue.“9 Því er hægt að skilja vitundarflæði sem eiginlegan undirflokk innri 

einræðu þar sem vitundarflæði er oft sett fram sem frjálslegra form innri einræðu. 

Baldick ber einnig saman þessi tvö hugtök:  

In the second (literary) sense, stream of consciousness is a special style of 

interior monologue: while an interior monologue always presents a 

character's thoughts 'directly', without the apparent intervention of a 

summarizing and selecting narrator, it does not necessarily mingle them with 

impressions and perceptions, nor does it necessarily violate the norms of 

grammar, syntax, and logic; but the stream-of-consciousness technique also 

does one or both of these things.10 

Dorrit Cohn fjallar einnig um þessi hugtök í bók sinni Transparent Minds, en þá út frá 

frásagnarfræði. Cohn fjallar um innri einræðu út frá þróun hennar frá einræðu sem 

tíðkaðist í bókmenntaverkum fyrir tíma módernista:  

Most critics accepted the thesis developed by Dujardin in his book Le 

monologue intérieur, where he draws a sharply divisive line between 

quotations of the mind found in stream-of-consciousness novels and those 

found in more traditional novels. […] The tendency has been to distinguish 

between them on both psychological and stylistic grounds: the interior 

monologue is described as associative, illogical, spontaneous; the soliloquy 

as rhetorical, rational, deliberate.11 

Vitundarflæði fjallar Cohn um á eftirfarandi veg:  

We have yet to consider the generic approach to the autonomous monologue 

that springs not from the narrating but from the experiencing self. […] In this 

tense, as one grammarian puts it, “the speaker, as it were, forgets all about 

 
7 Auerbach, Mimesis, bls. 798. 
8 Baldick, Oxford Dictionary of Literary Terms, bls. 126. 
9 Baldick, Oxford Dictionary of Literary Terms, bls. 244. 
10 Baldick, Oxford Dictionary of Literary Terms, bls. 244. 
11 Cohn, Transparent Minds, bls. 12. Cohn vísar þarna í Le Monologue intérieur eftir Edouard Dujardin.  
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time and recalls what he is recounting as vividly as if it were before his 

eyes.”12  

Einnig fjallar Cohn um vitundarflæði í sjötta kafla bókar sinnar þar sem hún notar 

lokakafla Ulysses sem frumdæmi um þessa aðferð.13 „One of the most striking structural 

peculiarities of an autonomous monologue, classically illustrated by “Penelope,” is the 

stricture it imposes on the manipulation of the time dimension.“14  

     Í þessari ritgerð mun ég taka fyrir þessar tvær aðferðir við að miðla vitund persóna 

og kanna hvernig þær birtast í skáldsögunum Jacob’s Room eftir Virginiu Woolf og 

Ulysses eftir James Joyce, en þessir tveir rithöfundar voru meðal brautryðjenda þessara 

aðferða á tuttugustu öld. Báðar bækurnar komu út árið 1922. Jacob’s Room er 

þroskasaga ungs manns að nafni Jacob, og hún er aðallega sögð í gegnum hugsanir 

annarra persóna um hann. Sagan byggir því á tengslum milli hugsana margra aðila sem 

allir tengjast einum og sama aðilanum. Ulysses er af mörgum talið meistaraverk James 

Joyce og eitt af lykilverkum módernismans. Verkið fjallar um þrjár persónur og þá 

atburði sem henda þær. Verkið gerist allt á einum degi, 16. júní 1904, í Dyflinni. Í 

verkinu er hugsunum þessara þriggja persóna miðlað til þess að sýna fram á viðbrögð 

þeirra við atburðum, aðstæðum og samskiptum, fyrr og nú, sem móta líf þeirra. Í 

ritgerðinni mun ég einnig nýta mér umfjöllun fræðimanna um birtingarmyndir þessara 

aðferða, og þá sérstaklega tvær bækur. Annars vegar Transparent Minds þar sem Dorrit 

Cohn greinir vitundarmiðlun í skáldverkum og tekur þar m.a. fyrir þessar tvær aðferðir, 

og hins vegar Mimesis þar sem Erich Auerbach greinir einnig þessar aðferðir í lokakafla 

bókarinnar. Þessar bækur munu nýtast til útskýringa á þessum hugtökum, þá sérstaklega 

þegar kemur að tilraunum módernista til útvíkkunar á miðlun „raunsæis“ í verkum 

sínum, í því skyni að láta það taka til hugarlífsins og sviptinganna sem eiga sér þar stað. 

Þessi útvíkkun fór þó í bága við raunsæishefðina og er að margra mati, þar á meðal 

Auerbach, til marks um róttæk umskipti í bókmenntum. Þessi umskipti varða röskun á 

hefðbundinni tjáningu, á sambandsins milli ytri veruleika og hugarheims persóna, og 

þar með röskun á mikilvægum formlegum þáttum hefðbundinnar sagnagerðar. Ég mun 

kanna hvað greinir notkun þessara höfunda á aðferðunum í sundur og einnig hvað þeir 

eiga sameiginlegt. Meginkönnunin á þessum aðferðum mun fela í sér greiningu á því 

hvernig samband persóna og sögumanna birtist í þessum tveimur skáldsögum. Hvernig 

 
12 Cohn, Transparent Minds, bls. 198. Cohn vísar þarna í Essentials of English Grammar eftir Otto 

Jespersen. 
13 Cohn notar hugtakið locus classicus um það vitundarflæði sem Joyce beitir í lokakafla Ulysses.  
14 Cohn, Transparent Minds, bls. 218. 
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þessar aðferðir fela í sér breytingu á undirstöðuatriðum í sögu- og persónusköpun og 

hvernig áhrif það hefur á lesandann.    
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1.1 Innri einræða 

Innri einræða er tjáningaraðferð sem rithöfundar nota til þess að koma hugsunum 

persóna á framfæri í víðara samhengi innan texta þar sem sögumaður lýsir atburðum eða 

margar persónur skiptast á orðum. Innri einræða getur birst í margs konar formi – 

höfundar sviðsetja hana á mismunandi hátt – og er því erfitt að fastsetja umfang 

hugtaksins. Innri einræða getur birst í innri átökum einstakrar persónu; þar getur hún 

verið að hugsa um sig sjálfa, gagnrýna sig eða hæla sjálfri sér. Hún getur einnig birst 

sem ímyndaðar samræður þar sem persónan undirbýr það sem hún hyggst síðar segja 

eða hugsar til baka um það sem hún hefði viljað sagt hafa. Með því að gefa persónum 

orðið á þennan hátt koma í ljós hugrenningar af ýmsu tagi sem liggja undir; innri 

einræðan lætur þessar hugrenningar kannski ekki í ljós með beinum hætti heldur gefur 

hún lesandanum færi á að lesa milli línanna og komast að því hvað býr að baki hverri 

hugsun. Innri einræðan er því ekki bein leið til að komast að öllum skoðunum og 

hugsunum persóna, heldur nýtist hún oft til þess að gefa þær í skyn í trausti þess að 

lesandinn veiti þeim næga athygli. Innri einræðan er því óáreiðanleg aðferð þegar kemur 

að því að greina frá því sem býr innst í huga persóna, líkt og Dorrit Cohn útskýrir í 

Transparent Minds:  

For Sarraute, as for Musil and Proust, the interior monologue technique 

therefore offers an entirely deceptive solution to the problem of exploring 

what she calls – in a phrase taken from Virginia Woolf – “the obscure places 

of psychology.”15  

Innri einræðan getur líka formgerst á margan hátt; hún getur verið fyrstu persónu 

orðræða þar sem mælandinn (hugsandinn) stígur fyrirvaralaust inn í frásögnina. 

Lesandinn lendir þá allt í einu í miðju hugsanaflæði persónu og þarf sjálfur að átta sig á 

að hér hefur textinn tekið krappa beygju. Hins vegar nýta sumir höfundar sér 

hefðbundnari leiðir til þess að útskýra fyrir lesanda að hér sé það ekki lengur sögumaður 

sem talar heldur hafi lesandinn verið færður inn í huga persónunnar. Til þess nota 

höfundar hjálparorð eins og „hann hugsaði“. Í innri einræðu annast þó sögumaður ávallt 

miðlun hugsunarinnar með einhverjum hætti. Það þarf einhver að vera til staðar sem 

segja má að haldi utan um þær óteljandi hugsanir sem eiga sér stað innan huga persónu 

og kortleggi þær. Auk þess sem einhver þarf að sjá til þess að tímanum og frásögninni 

vindi fram líkt og kemur fram hjá Cohn: „A monologist in a third person context is not 

the uniquely dominant voice in the text we read. He is always more or less subordinated 

 
15 Cohn, Transparent Minds, bls. 80. Cohn vísar þarna í athugasemd Virginiu Woolf um James Joyce.  
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to the narrator […]“.16 Innri einræður mismunandi höfunda eiga það oftast sameiginlegt 

að vera skipulegar í framsetningu og þær eru oftast settar fram með hefðbundnum 

reglum setningafræði og skipt upp með punktum og kommum. Sem dæmi er hægt að 

taka þennan texta úr tíunda kafla Jacob’s Room: 

They are real, thought Fanny Elmer, setting her feet on the mantelpiece. 

Some people are. Nick perhaps, only he was so stupid. And women never—

except Miss Sargent, but she went off at lunch-time and gave herself airs. 

There they sat quietly of a night reading, she thought.17 

Innri einræða er því oft notuð til þess að færa hugsanir persóna yfir á form sem fellur 

vel að hefðbundinni þriðju persónu endursögn sögumanns, eins og Cohn lýsir:  

In this sense one can regard the narrated monologue as the quintessence of 

figural narration, if not narration itself: as the moment when the thought-

thread of a character is most tightly woven into the texture of third-person 

narration.18  

     Í ritgerðinni mun ég kanna birtingarmyndir innri einræðu í fyrrnefndum bókum,  

Jacob’s Room og Ulysses. Birtingarmyndir innri einræðna eru mjög ólíkar hjá þeim að 

formi til, þar sem hjá Joyce er mun erfiðara að greina rödd sögumanns frá röddum 

persóna en hjá Woolf eru staða og áhrif sögumanns mun sýnilegri. Auk þess notar Joyce 

innri einræðu til að miðla hugsunum aðalpersóna sinna til að gera betri grein fyrir 

tilfinningalífi þeirra, á meðan Woolf notar hana til þess að miðla hugsunum mun fleiri 

persóna í þeim tilgangi að varpa ljósi á aðalpersónu sína, Jacob, en hugarheimur hans 

sjálfs opnast ekki nema á mjög takmarkaðan hátt fyrir lesendum.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Cohn, Transparent Minds, bls. 66. 
17 Virginia Woolf, Jacob’s Room, Oxford: Oxford University Press, 2008, bls. 168.  
18 Cohn, Transparent Minds, bls. 111. 
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1.2 Vitundarflæði 

Vitundarflæði er notað til þess að sýna fram á annars konar framrás hugans, þegar 

formfastur og röklegur stíll innri einræðunnar dugar ef til vill ekki til þess að útskýra 

hvað á sér stað innan huga persónu. Í vitundarflæði hverfa gjarnan öll ummerki um 

sögumann, hefðbundna setningarfræði, greinarmerkjasetningu, og hefðbundinn 

frásagnarstíll. Það sem eftir stendur eru hugsanir, óáreittar, sem virðast stýra textanum 

hvert sem þær vilja. Í vitundarflæði er pláss fyrir annars konar nákvæmni í miðlun máls 

og veruleika þar sem fleiri atburðir sem upp koma í huga persónunnar eru teknir fyrir. 

Auk þess myndast þörf fyrir annars konar athygli lesandans til þess að hann taki eftir 

þessari miðlun. Vitundarflæði leysir upp mörkin milli hins líkamlega heims og hins 

huglæga, og gefur fyrirbrigðum líkt og hljóðum og dulvitund frekari sess. Vitundarflæði 

er því oft mun auðþekkjanlegri aðferð til þess að miðla hugsunum, þar á meðal 

minningum, sérstaklega þegar hún er sett fram líkt og Joyce gerir til dæmis í lokaorðum 

Ulysses:  

[…] I asked him with my eyes to ask again yes and then he asked me would I 

yes to say yes my mountain flower and first I put my arms around him yes 

and drew him down to me so he could feel my breasts all perfume yes and his 

heart was going like mad and yes I said yes I will Yes.19 

     Vitundarflæði birtist, líkt og innri einræða, með ýmsu sniði og er mismunandi eftir 

höfundum og aðstæðum. Það eru þó tvær aðferðir sem hvað helst er hægt að greina í 

sundur og taka dæmi um, það eru samfellt og ósamfellt vitundarflæði. Það ósamfellda er 

mun algengara í heimi bókmennta og kemur fram hjá flestum höfundum sem nota yfir 

höfuð vitundarflæði. Það kemur fram sem innskot, lítið brot af vitundarflæði persónu, 

sem inniheldur þá nokkrar hugsanir er mótast sem viðbrögð við aðstæðum eða 

samræðum sem persónan finnur sig í. Ósamfellt vitundarflæði er því það form sem 

svipar meira til innri einræðu og því er oft erfitt að greina milli þeirra, en það sem skilur 

á milli þessara tveggja aðferða er nálægð og virkni sögumanns í innri einræðu. Eins og 

komið hefur fram er sögumaður í hlutverki stjórnanda – eða millistjórnanda – þegar 

kemur að innri einræðu, hann er til staðar til þess að „ritstýra“ og setur hugsanir því 

fram sem eins konar yfirlit. Í ósamfellda vitundarflæðinu víkur hann hins vegar frá, þá 

oft á þann hátt að persónan virðist grípa fram í fyrir sögumanni, hann hverfur nánast 

algjörlega um stundarsakir og þess í stað fær lesandinn beinan aðgang að hugsunum 

persónunnar.      

 
19 James Joyce, Ulysses, London: Penguin Books, 2000, bls. 933. 
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     Í samfelldu vitundarflæði víkur hefðbundið tímaskyn vegna þess að það er enginn til 

þess að halda um tauminn á því. Sögumaðurinn hverfur alveg og eina persónan sem 

heldur utan um framvindu atburða og framgang tímans er sú sem hugsar. Tíminn líður á 

þeim hraða sem birtingarmyndir hugsana persónunnar leyfa og fyrir vikið geta margar 

blaðsíður spannað einungis nokkrar mínútur í rauntíma. Því að samfellt vitundarflæði 

byggir á skýru samræmi milli tíma og texta.20 Til þess að tíminn líði þarf höfundur 

einhvern veginn að tvinna inn skírskotanir persónu, án þess að textinn virðist 

óraunverulegur eða óþægilegur aflestrar. Persónan sem hugsar þarf einhvern veginn að 

leiða hugann að því hvað tímanum líður.21 Það sama má segja um hreyfingar persóna og 

hvernig textinn lætur í ljós að persóna fari frá einum stað á annan. Í samfelldu 

vitundarflæði koma þeir atburðir sem varða persónuna fram í gegnum hugsanir hennar. 

Lýsingar á þeim mótast því af flæði hugans líkt og allt annað sem vitundin snertir á eða 

tekur til sín. Tiltekinn atburður vekur upp hugsanir sem tengjast honum eða þá að 

minningar úr lífi persónunnar kvikna. Höfundurinn leitast við að sýna fram á hvað 

skiptir tiltekna persónu máli og reynir að færa lesandann nær grunnstoðum persónunnar.  

     Báðar þessar aðferðir voru svo brautryðjandi af því að þær gerðu það að verkum að 

lesendur komust enn nær þeim persónum sem þeir lásu um. Þessar aðferðir voru notaðar 

til þess að gera grein fyrir lífinu, eða skynjun þess og birtingarmyndum í huganum, á 

enn nákvæmari hátt en gert hafði verið í eldri sagnabókmenntum. Með því að lýsa því 

sem gerðist innra með persónu á sama tíma og ytri atburðum sem kölluðu á viðbrögð og 

umhugsun persónunnar, komust höfundar einu skrefi nær því að lýsa lífinu eins og það 

birtist sem skynjun og reynsla í huga einstaklingsins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Cohn, Transparent Minds, bls. 219.  
21 Cohn, Transparent Minds, bls. 220. 
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2. Jacob’s Room 

Virginia Woolf notar bæði vitundarflæði og innri einræðu í skáldsögunni Jacob’s Room 

en beitir þessum aðferðum jafnframt á mjög sérstakan hátt. Þar sem margir höfundar 

myndu nota hugsanir persónu, einkum aðalpersónu, til þess að auðga vitneskjuna 

lesandans um persónuna sjálfa, gerir Woolf hið gagnstæða. Hún notar frekar hugsanir 

annarra persóna til þess að færa lesanda sífellt fleiri upplýsingar um aðalpersónu 

bókarinnar, Jacob. Þessi aðferð kann að virðast framandleg til að byrja með en með því 

sem líður á söguna þá koma raunveruleg áhrif hennar í ljós. Þessi öfugsnúningur gerir 

það að verkum að lesandinn fær í raun aldrei að sjá það sem býr að baki gjörða Jacobs 

og fær því ekki að sjá eiginlega réttlætingu fyrir þeim. Öllu heldur sér hann það sem 

öðrum finnst um hann og því verða ákveðnir þættir í persónuleika hans mun sýnilegri 

þegar hugsanir annarra persóna undirstrika þá. Þessi aðferð er til dæmis mikið notuð til 

að sýna fram á hvað fer í taugarnar á öðru fólki við Jacob, sem gerir það að verkum að 

því lengra sem lesandinn les þeim mun líklegri er hann til að taka eftir hegðun sem 

tengist þessum hugsunum annarra. Innri einræða og vitundarflæði eru því ekki notuð til 

þess að móta skoðanir lesandans um þá persónu sem hugsar heldur um þá sem hugsað er 

um. Þessi aðferð sýnir líka fram á hvernig sameiginlegt hugsanaflæði virkar, hvernig 

tilteknar aðstæður eða atburður vekur upp hugsanir hjá mörgum mismunandi aðilum og 

fyrir vikið mynda þessar hugsanir heildarmynd af atburðinum. Í Jacob’s Room má 

raunar segja að þessi „atburður“ sé Jacob sjálfur.  

     Jacob er að mestu leyti bara til í hugsunum annars fólks um hann. Fyrir utan þau 

atriði þar sem lesandinn sér hann eiga í samskiptum við annað fólk þá eru það hugsanir 

annarra sem móta sýn lesandans á hann. Því eru miðlanir hugsana undirstaða 

skáldsögunnar og í senn eitt megineinkenni hennar og einn helsti drifkraftur 

frásagnarinnar. Þetta sést einmitt í því hversu tíðar hugsanir persóna eru; á nánast hverri 

blaðsíðu kemur fram hvað þessum eða hinum finnst um Jacob, sífelld flóra hugsana 

persónanna er gegnumgangandi í sögunni. Það bætir einnig við „raunsæi“ sögunnar, 

hina óvenjulegu veruleikamynd hennar, því í raun eru manneskjur alltaf að hugsa og 

hver einasta manneskja hefur skoðanir á ýmsum í kringum sig. Hjá Woolf er samband 

sögumanns við persónur mjög mikilvægt, sögumaður heldur að mestu leyti utan um 

hugsanaferli persóna og sér til þess að einungis þær hugsanir sem knýja söguna af 

Jacobi áfram komi fram. Hann gerir það til þess að framvinda og persónusköpun haldi 

striki allan tímann. Það er nauðsynlegt að hann hafi yfirumsjón með hugsunum allra 

persónanna til þess að sameiginlegt hugsanaferli þeirra gangi upp. Til þess að 
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heildarmynd geti mótast af Jacobi er nauðsynlegt að úr hugsunum annarra persóna sé 

einkum „sótt“ það sem lýtur að honum. 
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2.1 Innri einræða í Jacob’s Room 

Sögumaður setur innri einræðu oftast fram á svipaðan hátt. Hann tekur oftast fram þegar 

um hugsanir er að ræða með hjálparorðum eins og „he thought“. Þetta gerir hann til þess 

að færa lesandann frá því að hafa sögumann til leiðsagnar án þess þó að varpa honum 

fyrirvaralaust inn í hugsanir persónunnar. En þessi hjálparorð koma ekki fram við hverja 

hugsun og eru ekki notuð svo skipulega að hugsanir séu einungis settar fram í heild 

sinni með slíkri aðstoð. Öllu heldur beitir hann þessum orðum til að hleypa að beinum 

hugsunum. Stundum er eins og að þessum orðum fylgi stutt brot vitundarflæðis áður en 

innri einræða tekur við. Hann gerir þetta með því að setja eina setningu þar sem bein 

hugsun persónu er sett fram innan gæsalappa áður en hún heldur svo áfram með 

hugsanaferli en þá hefur sögumaður greinilega gripið inn og „ritstýrt“ hugsununum. 

Dæmi um þetta má sjá í tíunda kafla þar sem Fanny hugsar um Jacob: 

Fanny thought: ‘What a beautiful voice!’ She thought how little he said yet 

how firm it was. She thought how young men are dignified and aloof, and 

how unconscious they are, and how quietly one might sit beside Jacob and 

look at him. And how childlike he would be, come in tired of an evening, she 

thought, and how majestic; a little overbearing perhaps; ‘But I wouldn't give 

way,’ she thought. He got up and leant over the barrier. The smoke hung 

about him.22 

Með þessari aðferð getur sögumaður mjög einfaldlega sýnt fram á hvernig ein 

meginhugsun hrindir af stað löngu hugsanaferli sem skapar sífellt fleiri tengingar. 

Fanny fer frá rödd Jacobs yfir í hugsanir um hvað einkenni unga menn og hvernig sitja 

mætti við hlið Jacobs og horfa á hann, og að lokum hvernig hann er þó heldur góður 

með sig. Með því að setja hugsanirnar fram á þennan máta getur sögumaður spannað 

risavaxið hugsanaferli á mjög stuttum tíma. Hann setur hugsanirnar fram á skilvirkan 

máta en augljóslega mjög stýrðan, því hann veit að hér er ekki þörf á að rekja hverja 

einustu hugsum. Hjá honum er mikilvægara að það komi fram ákveðin heildarmynd; að 

ein mynd af Jacobi sé dregin saman á hnitmiðaðan hátt til þess að bæta við þá 

heildarmynd sem ætla má að lesandinn öðlist smám saman af honum. Þar af leiðandi er 

mjög mikið um slík hugsanaferli sem beinast sérstaklega að Jacobi; því í hvert sinn sem 

ný persóna umgengst Jacob gefst sögumanni færi á að bæta við myndina af honum.  

     Miðlun hugsananna skiptir miklu máli því að lesandinn þarf að geta skilið hvað sé að 

eiga sér stað jafnharðan. Sú aðferð sem sögumaður er látinn nota í tilvitnuðu textabroti 

er ein af mörgum sem koma fram í sögunni en þetta er sú einfaldasta og 

auðskiljanlegasta. Þessi aðferð er ef til vill sú sem sögumaður notar þegar hann vill 

 
22 Woolf, Jacob’s Room, bls. 160.  
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kynna tilgang persónu innan sögunnar á sem hnitmiðaðastan máta. Fanny kemur strax 

fyrir sem ung og barnaleg stelpa sem verður ástfangin af Jacobi. Sögumaður kemur því 

skýrt til skila við þessi kynni lesandans af henni; henni bregður fyrir rétt utan glugga 

Jacobs og í næstu andrá eru þau í sama herbergi. Það er þá sem þetta hugsanaferli kemur 

fyrir og það þarf ekki meira til þess að lesandinn átti sig á nákvæmlega hver hún er og 

hver tilgangur hennar er í sögunni. Sögumaður setur þetta fram með því að láta hana 

upphefja merkileika Jacobs strax frá fyrstu kynnum, að hann sé gáfaður, vel talandi, og 

fyrirmynd, þrátt fyrir að hún þekki hann ekki neitt. Fyrir vikið verður sviðsetning Jacobs 

skýr, hver hugsun er einföld, mikluð staðhæfing, það eru engin blæbrigði eða ofaukin 

smáatriði. En um leið verður ljóst hversu einföld og takmörkuð þessi sýn Fannyar er. 

Hún er ung og óreynd og hún verður dolfallin þegar hún sér mann sem er gæddur þeim 

hæfileikum sem Jacob býr yfir. Með því að nota þessa einföldustu miðlunaraðferð gerir 

sögumaður það strax mjög greinilegt hvernig á að skilja Fanny. Það er ekki einungis til 

þess að koma fram sem mestum upplýsingum heldur einnig til þess að sýna fram á 

hvernig manneskja Fanny er. Um leið skapar þetta íróníska spennu í miðlun 

myndarinnar af Jacobi. Sögumaður er því látinn nota innri einræðu til þess að gera grein 

fyrir skoðunum Fannyar en á sama tíma viðhalda ákveðnu formi endursagnar. Slíkri 

frásagnartækni lýsir Dorrit Cohn svo: „It may be most succinctly defined as the 

technique for rendering a character’s thought in his own idiom while maintaining the 

third-person reference and the basic tense of narration.“23 

     Það er þó greinilegt í textabrotum þar sem sögumaðurinn er enn til staðar hversu 

mikið hefur verið grafið undan mikilvægi hans. Þó að hann „ritstýri“ hugsunum 

persónanna þá sést hversu lítið hlutverk hans verður stundum fyrir utan það. Því að hjá 

Woolf, eins og hjá ýmsum öðrum módernistum, hafa þeir atburðir sem gerast í 

raunveruleikanum tapað forræði sínu til móts við áhrifin sem þeir vekja hjá persónum. 

Þannig sést hvernig viðbragð við atviki þar sem nokkrar sekúndur líða tekur mun meira 

„pláss“ í frásögninni og hefur mun meira vægi en atvikið sjálft, eins og kemur fram hjá 

Auerbach: „Hjá Virginiu Woolf hafa ytri atburðirnir raunverulega glatað forræði sínu, 

þeir þjóna lausn og merkingu innra lífsins […]“.24 Með þessu er sýnt fram á hvernig 

margs konar viðbrögð við Jacobi skapa myndina af honum í sameiningu. Jafnvel þó að 

sum þeirra kunni að stangast á við önnur. Því er sannleikurinn um persónu Jacobs ekki 

 
23 Cohn, Transparent Minds, bls. 100. 
24 Auerbach, Mimesis, bls. 801.  
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klappaður í stein heldur er hann samansafn huglægra viðbragða margra persóna.  

     Það er til dæmis gegnumgangandi þema í sögunni hversu sjálfhverfur Jacob er. Hann 

setur sjálfan sig ávallt í fyrsta sætið og flakkar á milli nýrra hópa fólks þar sem hann 

getur verið miðpunktur athyglinnar. Þar af leiðandi eru það þeir sem þekkja hann best 

sem eiga það til að hugsa verst um hann. Það er oftast vegna þess hversu auðvelt Jacob 

á með það að hunsa þá sem standa honum næst, til þess að eltast frekar við einhverja 

duttlunga sem honum þykja meira spennandi. Slík hegðun hans fer í taugarnar á fólki, 

því hann virðist kæra sig svo lítið um það. Til dæmis er hægt að líta til vinar hans, 

Richard Bonamy, sem kynnist Jacobi í Cambridge. Síðar í sögunni fer Jacob til 

Grikklands og þá hafa ný áhugamál heltekið huga hans og hann virðist varla þekkja sína 

gömlu vini: „‘He has not said a word to show that he is glad to see me,’ thought 

Bonamy bitterly.“25 Jacob er einn af þeim mönnum sem virðist njóta þess að vera 

miðpunktur athyglinnar, svo mjög raunar að um leið og hann nýtur hennar ekki lengur í 

einum hópi þá finnur hann sér nýjan þar sem hann mun gera það. 

     Í tilvitnuðum texta sést hvernig sögumaður færist nær hugsunum persónunnar þegar 

hann fer skrefinu lengra og kveður upp úr um þá tilfinningu sem persónan upplifir. Hér 

er því kominn upp ákveðin ráðgáta um hvort hér sé Bonamy að hugsa eða sögumaður að 

túlka hann og segja hvernig honum líði. Þetta gerist á mörgum stöðum í bókinni og oft 

með greinilegra inngripi: „The trouble was this romantic vein in him. ‘But mixed with 

the stupidity which leads him into these absurd predicaments,’ thought Bonamy, ‘there 

is something—something’—he sighed, for he was fonder of Jacob than of any one in 

the world.“26 Hér er mun erfiðara að átta sig á hvor hluti textans kemur frá Bonamy og 

hvor frá sögumanni, eða hvort þetta sé í raun allt frá Bonamy komið. Einkum á þetta við 

um fyrstu og síðustu setninguna þar sem inntak þeirra byggir á upplýsingum sem aðeins 

Bonamy býr yfir en eru samt ekki beinar hugsanir hans. Nærvera sögumannsins birtist í 

notkun fortíðar, þ.e. setningar hans koma fram í þátíð, en hugsanir Bonamy í nútíð.  

     Í slíkum textadæmum má því greina hvers konar samband er á milli sögumanns og 

persónu sem hugsar. Þarna býr greinilega meira að baki en bara hugsanir Bonamy. Í 

fyrri línunni sjáum við dæmi um það sem bregður fyrir margoft í bókinni, það er að 

segja almennar hugsanir um Jacob; hugsanir sem margir virðast deila: „The trouble was 

this romantic vein in him.“27 Jafnvel þó að enginn einn hugsi endilega nákvæmlega það 

 
25 Woolf, Jacob’s Room, bls. 228.  
26 Woolf, Jacob’s Room, bls. 193.  
27 Woolf, Jacob’s Room, bls. 193. 
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sem sagt er í þessum hugsunum þá er innihald þeirra eitthvað sem margir þekkja til í 

fari Jacobs. Þar má til dæmis nefna hugsanir eins og þær sem komu fram í broti sem birt 

var hér á undan, þegar Fanny hittir Jacob fyrst. Þar eru hugsanir hennar einmitt á þann 

veg að allir virðast taka eftir því sem hún hugsar þegar þeir umgangast Jacob. Hugsanir 

hennar eru svo almennar að þær skortir nánast þá eiginleika að tilheyra einni manneskju, 

þær gætu allt eins verið eitthvað sem sögumaður kynni að telja eðlileg viðbrögð þeirra 

sem hitta Jacob í fyrsta skiptið. Bonamy þekkir Jacob hins vegar mun betur en Fanny og 

hefur frekari reynslu af samskiptum við hann, þess vegna eru hugsanir hans ekki jafn 

fullar lofi og hennar. Sögumaður setur með þessu fram frekari hugmyndir um 

fjölbreytileika sannleikans í ljósi þess að mismunandi persónur hafa mismunandi sýn á 

sannleikanum. Það er einmitt það sem sögumaður gerir svo í þessu hugsanabroti 

Bonamy, með því að setja hugsanir hans fram á svipaðan hátt og hann gerði hjá Fanny, 

en nú með áherslu á viðbrögð Bonamys. Þarna er til staðar sögumaður sem veit hvað 

Bonamy hugsar, auk þess sem hann þekkir hugsanir allra hinna persóna sögunnar. Hér 

dregur hann því fram annars konar almenn viðbrögð við persónu Jacobs, viðbrögð sem 

einkenna þær persónur sem hafa meiri reynslu af honum.  

     Sögumaðurinn lætur allt þetta í ljós til þess að auðga persónur bókarinnar og gera 

lesandanum grein fyrir hvert samband þeirra er við Jacob án þess að stafa það ofan í 

hann. Að sumu leyti er þetta hefðbundið atferli sögumanna í skáldsögum fram að útgáfu 

Jacob’s Room. Það sem er ekki hefðbundið er þegar sögumaðurinn á svo í „beinum“ 

samræðum við einstakar persónur, þegar hann segir til um hvað ákveðin persóna er að 

hugsa áður en persónan staðfestir það í næstu hugsun. Það er áhugavert hvernig 

hugsanaferli Bonamy byrjar á þessum stað, hvernig sögumaður segir eitthvað sem er 

hluti af sameiginlegri vitund hinna persónanna, og Bonamy bætir svo við eigin túlkun á 

því hvað það sé sem leiði Jacob inn í tilteknar aðstæður. Hugsanir hvers og eins 

einstaklings innan sögunnar þjóna því þeim tilgangi að bæta við sameiginlegt 

hugsanaferli allra persónanna, hver hugsun einstaklings er til þess að sýna hvernig sú 

persóna hugsar um það sem allir eru að hugsa um: Jacob.  

     Jacob sjálfur er hins vegar á meðal fárra persóna sem sjaldan birtist lesendum í 

hugsunum sínum. Aðeins átta sinnum í bókinni koma fram orðin „Jacob thought“ og 

fjórum sinnum „thought Jacob“. Miðað við hversu mikilvægar hugsanir eru framvindu 

sögunnar þá er það áhugavert hversu sjaldan hugsanir aðalpersónunnar sjálfrar fá að 

njóta sín. Oftast eru þessar hugsanir líka heldur lítilfenglegar, nánar tiltekið eru þær 

einhvers konar almennar vangaveltur um aðstæður sem Jacob ratar í. Þetta eru stuttar 
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yfirlýsingar sem virðast einungis vera þarna til þess að staðfesta það sem komið hefur 

fram á undan; þessar hugsanir bæta litlu við framvindu sögunnar og með þeim er lítt 

skyggnst inn í huga Jacobs. Í þau skipti þar sem hugsanir Jacobs tjá sýn hans og viðhorf 

með gagngerum hætti þá felast þær í háfleygum skoðunum á pólitík, kirkjunni, o.s.frv. 

Hugsanir hans eru sem sagt sjaldan eins „persónulegar“ og hinna persónanna. Það eitt 

og sér gefur til kynna að Virginia Woolf leitast við að birta lesendum þessa aðalpersónu 

sína og söguhetju með óvenjulegum hætti. 

     Jacob er sem sagt sú persóna sem allar hinar persónurnar hugsa um; flestar hugsanir 

sem sögumaður kýs að deila með lesendum snúast um Jacob og viðbrögð allra í 

kringum hann við honum. Sagan er því áhugaverður viðsnúningur á því hvernig innri 

einræðan er yfirleitt notuð. Oftast er henni hagað þannig að lesandinn kynnist 

aðalpersónunni í gegnum skynjun hennar og hugsun um það sem gerist í kringum hana, 

það er að segja innri viðbrögð hennar við umheiminum, en sú er ekki raunin í Jacob’s 

Room. Jacob er því frekar ópersónuleg aðalpersóna, þar sem lesandinn fær fyrst og 

fremst að sjá gjörðir hans og hvaða áhrif þær hafa á aðra. Allar væntingar, allur 

ásetningur og allt það sem býr að baki því sem Jacob gerir er túlkunaratriði, lesandinn 

þarf sjálfur að mynda sér skoðun á því hvers vegna Jacob hegðar sér eins og hann gerir. 

En við þá skoðanamyndun fær lesandinn visst liðsinni frá aukapersónum verksins; hann 

fær annað slagið að líta í hugskot þeirra. 

     Þó að sagan sé á margan hátt þroskasaga Jacobs – lesandinn fylgir honum frá unga 

aldri í gegnum kynþroska og upp að fullorðinsaldri – þá er hún líka ákveðin uppreisn 

gegn hinni hefðbundnu þroskasögu. Með því að einbeita sér að sameiginlegu 

hugsanaferli margra persóna og sleppa í leiðinni persónulegum upplifunum 

aðalpersónunnar verður sagan frekar ákveðin samfélagsleg upplifun á þroskasögu 

aðalpersónunnar. Og í raun þroskast hann ekki mjög mikið; snemma í sögunni segir frú 

Flanders, móðir Jacobs, frá því hversu erfiður hann er í umönnun, og hann viðheldur 

þeim „hæfileika“ alla söguna.28 Hann fer sífellt í taugarnar á fólki sem stendur honum 

næst af því að hann er ávallt erfiður í samskiptum. Þroski hans er því ekki aðalatriði eða 

er ef til vill í eins konar biðstöðu í sögunni. Í raun eru það hugsanir annarra sem eru í 

aðalhlutverki og það hvernig þær tengja saman alla þá sem kynnast Jacobi. Það eru 

áhrifin sem líf hans hefur á aðra, minningarnar sem hann skapar og hvernig hann fær 

allar persónur sem eru viðriðnar líf hans til að hugsa um sig. Án þess að vita endilega af 

 
28 Woolf, Jacob’s Room, bls. 8.  
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því eru allar persónur bókarinnar að hugsa um Jacob. Hann er miðpunkturinn sem allir 

láta sig varða og með því að láta hann vera það þá er sögumaðurinn látinn sviðsetja fyrir 

lesandanum hversu svipuð við erum öll sem manneskjur, hvernig við sem manneskjur 

erum oft að hugsa um nákvæmlega sama hlutinn, jafnvel þó við hugsum um hann á 

mismunandi hátt. Sagan sýnir fram á hvernig ákveðið málefni þrífst í sameiginlegri 

loftbólu, sama hversu smátt það kann að vera.  
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2.2 Vitundarflæði í Jacob’s Room 

Vitundarflæði er minna áberandi í Jacob’s Room en innri einræðan. Þetta stafar af því 

að Woolf notar frekar ósamfellt vitundarflæði sem er síður sýnilegt við fyrstu sýn. Á 

hinn bóginn skrifar James Joyce vitundarflæði á mjög áberandi hátt í lokakafla Ulysses, 

þannig að það er engin leið að taka ekki eftir því. Woolf fer aftur á móti fínna í hlutina 

og því er erfiðara að greina hvenær um innri einræðu er að ræða og hvenær 

vitundarflæði. Þegar hún setur fram vitundarflæði persónu sleppir hún því að setja það 

innan gæsalappa. Þess í stað er því skeytt inn í texta svo að það virðist nánast ósýnilegt. 

Í Jacob’s Room er ósamfellda vitundarflæðið sú aðferð vitundarflæðis sem notuð er, á 

nokkrum stöðum er eins og lesandinn lendi skyndilega inni í huga persónu, aðeins til 

þess að heyra örfáar hugsanir, áður en sögumaður grípur aftur um tauminn, líkt og hann 

vilji ekki láta framvinduna ganga sér úr greipum.  

     Það er áhugavert við vitundarflæði í Jacob’s Room að slík hugsanamiðlun er notuð í 

eitt af þeim fáu skiptum þar sem lesandinn fær raunverulega að vita skoðanir Jacobs á 

aðstæðum sínum og umhverfi. Vitundarflæðið er þannig sú miðlun sem notuð er til þess 

að gera grein fyrir hugsunum þeirrar persónu sem sögumaðurinn hefur hve minnst tök á. 

Jacob er sú persóna sem er opnust fyrir túlkun, þar sem hann er, sem fyrr segir, einkum 

til í hugsunum fólks í kringum hann og því mótast skilningur lesandans á persónuleika 

hans í gegnum hugsanir þess. Þegar hugsanir Jacobs fá að koma í ljós reynast þær síður 

undir „stjórn“ sögumanns en tíðkast annars í sögunni. Þetta vitundarflæði Jacobs kemur 

skemmtilega fram í atriði þar sem lesandinn fylgist með Jacobi velta fyrir sér 

bréfaskrifum mismunandi kvenna í lífi sínu og hvaða persónueinkenni megi sjá í stíl 

hverrar konu: 

Mrs. Flanders wrote letters; Mrs. Jarvis wrote them; Mrs. Durrant too; 

Mother Stuart actually scented her pages, thereby adding a flavour which the 

English language fails to provide; Jacob had written in his day long letters 

about art, morality, and politics to young men at college. Clara Durrant´s 

letters were those of a child. Florinda—the impediment between Florinda and 

her pen was something impassable. Fancy a butterfly, gnat, or other winged 

insect, attached to a twig which, clogged with mud, it rolls across a page. Her 

spelling was abominable. Her sentiments infantile. And for some reason 

when she wrote she declared her belief in God. Then there were crosses—

tear stains; and the hand itself rambling and redeemed only by the fact—

which always did redeem Florinda—by the fact that she cared. Yes, whether 

it was for chocolate creams, hot baths, the shape of her face in the looking-

glass, Florinda could no more pretend a feeling than swallow whisky. 

Incontinent was her rejection. Great men are truthful, and these little 

prostitutes, staring in the fire, taking out a powder-puff, decorating lips at an 

inch of looking-glass, have (so Jacob thought) an inviolable fidelity.29 

 
29 Woolf, Jacob’s Room, bls. 126.  
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Þessi texti er mjög gott dæmi um hvernig Woolf flakkar áreynslulaust milli hugsana 

persónu og lýsinga sögumanns. Í byrjun er það greinilega sögumaðurinn sem hefur 

orðið og talar um þá miklu hefð bréfaskrifa sem flestir þegnar samfélagsins virðast taka 

þátt í. Það er þó áhugavert að það virðast helst vera konurnar sem viðhalda þessari hefð. 

En eftir upptalninguna á þeim sem skrifa bréf, þar sem meðal annars er vikið að bréfum 

Jacobs um þau háfleygu málefni sem honum eru hugleikin þá verða greinileg skil í 

textanum. Þegar textinn færist frá því að fjalla um bréf Jacobs og beinist að Clöru og 

Florindu, þá er lesandinn skyndilega „lentur“ inni í vitundaflæði Jacobs. Hann víkur 

mjög stuttlega að Clöru áður en hann dvelur nokkuð lengi við Florindu og hugsar um 

léttleika ritstíls hennar, hvernig hún flakkar úr einu í annað, hvernig hún lætur pennann 

valhoppa yfir blaðsíðuna, og svo lesti hennar. Hún er illa skrifandi og hefur lítið til 

brunns að bera. Það er örlítil vísbending gefin um að þarna séu einhver skil sem eiga sér 

stað þar sem bandstrik er sett inn til þess að greina á milli, en þrátt fyrir það er merkilegt 

með hversu mikilli hægð textinn rennur úr einu í annað. Það er áhugavert að hugsanir 

Jacobs koma þarna fram í þátíð; þar sem vitundarflæði sem og innri einræða koma 

oftast fram í nútíð. Þátíðin er líklegast notuð þarna vegna þess að Jacob hugsar um 

manneskju frá fyrri tíð sem hann hefur misst samband við. Í næstu línu eftir þetta 

textadæmi kemur fram að Jacob sér Florindu ganga í faðmi annars manns. Jacob er því 

að öllum líkindum bitur í hugsanaflæði sínu, og því hugsar hann á svo ófagran veg um 

Florindu. Þarna má einnig sjá hvernig núverandi hugmyndir Jacobs um Florindu hafa 

áhrif á minningar hans um hana. Með því að sleppa greinarmerkjum og láta þarna inn 

þátíð gefur höfundur í skyn að Jacob hafi alltaf hugsað svona um Florindu og því er 

ekki skrítið að hann hugsi svona um hana núna. Dorrit Cohn nefnir svipaða 

frásagnartækni í Transparent Minds:  

Some novelists, on the other hand, deliberately exploit the ambiguity created 

by self-quotation in first-person context: by omitting clear signals of 

quotation, they run together their narrator’s past and present thoughts, 

thereby suggesting that their ideas on a certain subject have remained the 

same.30 

Það sem gefur það helst til kynna að hér sé Jacob að hugsa en ekki sögumaður að tala er 

orðalag textans; Jacob er mun ófeimnari við sterkara orðalag og líkir konum eins og 

Florindu við vændiskonur, einbeittar aðeins að punti og prjáli. Sögumaður myndi ekki 

láta svona út úr sér, hann er óháður aðili, hann hefur engar sérstakar skoðanir á 

persónum. Það sem breytist einnig í textanum er hrynjandin sem verður örari þegar 

 
30 Cohn, Transparent Minds, bls. 164.  
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hugsanir Jacobs taka yfir.  

     Hér virðist Jacob staðfesta þau viðbrögð sem margar persónur hafa við honum; hann 

er greinilega sjálfhverfur. Hann telur sig yfir konur líkt og Florindu hafinn og skipar sér 

sess meðal mikilla manna og Florindu meðal ómerkilegra kvenna. En textadæmið ber 

þess einnig vitni að hugarfar Jacobs mótast af sannfæringu sem speglast í viðhorfum 

þeirra sem umgangast hann, eins og sjá má víða í sögunni. Hér vaknar líka spurning um 

það hvort sögumaðurinn geti í raun talist hlutlaus. Þar sem hann er látinn sjá um að 

„ritstýra“ hugsunum persónanna þá gæti verið að hann, með því að koma þessum 

hugsunum Jacobs á framfæri, sé að staðfesta ákveðna sýn á veruleikann. Þá að öllum 

líkindum þá sýn sem höfundur hyggst skapa af Jacobi. Því að sögumaður er aðeins 

látinn koma ákveðnum hugsunum á framfæri. Þessar hugsanir varða allar Jacob og 

skapa mynd af honum. Þó að Jacob grípi hér fram í fyrir sögumanni þá gefur sögumaður 

sér samt tíma til þess að setja hugsanir Jacobs fram með punktum og kommum. Það er 

því hægt að skilja það þannig að sögumaður sé fulltrúi höfundar í bókinni. Sögumaður 

er einungis látinn setja fram þær hugsanir sem lúta að Jacobi og margar þeirra virðast 

staðfesta að  Jacob sé mjög sjálfhverfur. Þetta vitundarflæði Jacobs tekur að mörgu leyti 

undir þá sýn sem birt er af honum. Því má spyrja hvort þessar hugsanir Jacobs séu látnar 

koma fram til að staðfesta þá sýn. Sérstaklega þar sem þetta er eitt af fáum skiptum sem 

hugsanir Jacobs koma fram. Dæmið virðist því styrkja þá sýn sem höfundur hyggst setja 

fram. Við það kemur í ljós að þó að staða sögumanns hafi vissulega veikst þá er enn 

greinilegt að þarna er einhver til staðar sem hefur áhrif á hvaða textar berast lesendum. 

Þar sem sögumaðurinn er enn til staðar getur höfundur notfært sér hann til þess að birta 

þá mynd af persónunni sem höfundur kýs að tefla fram, þó að um leið komi fram að 

þessi persóna sé sem fyrr segir ekki fullþroskuð. Og Jacobi á ekki eftir að gefast mikill 

tími til frekari þroska því að hann verður eitt af ótalmörgum fórnarlömbum á vígvöllum 

fyrri heimstyrjaldarinnar. 
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3. Ulysses 

Eins og komið hefur fram notar James Joyce einnig innri einræðu og vitundarflæði til 

þess að miðla hugsunum persóna sinna í Ulysses, en hann gerir það oft á annan hátt en 

Woolf. Hjá Joyce er samband milli sögumanns og persóna enn óljósara, hugsanir og 

vangaveltur einstakra persóna renna hnökralaust saman við lýsingar sögumannsins, og 

oft þarf að lesa sömu efnisgrein margoft til þess að átta sig á hvar skilin eru. Í Ulysses er 

allur skalinn frá „ritstjórn“ yfir í algjört „stjórnleysi“ spannaður, örsjaldan sést hvernig 

sögumaður reynir að halda persónunum við efnið en oft virðist höfundur láta sem 

persónur ráði för. Það var eitt af markmiðum Joyce þegar hann skrifaði Ulysses að 

kortleggja hugarstarfsemi mannsins. Hann var í mörg ár að skrifa bókina; veljandi hvert 

orð af kostgæfni, veltandi fyrir sér hverri hugsun persóna. Afrakstur þeirrar vinnu birtist 

ekki síst í hugarflæði þeirra persóna sem lesandinn kynnist best í bókinni.  

     Þegar lesendur hafa aðlagað lestur sinn að þessu hugarflæði getur það virst líkja vel 

eftir þeim straumi hugsana sem þeir kannast við hjá sjálfum sér. Hver hugsun flæðir út 

úr þeirri sem á undan kom eins náttúrulega og í lifanda lífi. Hugarflæðið býr því yfir 

sterkri veruleikalíkingu. Það er jafnvel freistandi að kenna það við „raunsæi“ þó að slíkt 

hugarflæði sé oft talið ganga gegn raunsæi hefðbundinnar sagnalistar. Hugsanir eru ekki 

endilega skipulagðar né fara þær ævinlega úr einu í það næsta á rökréttan hátt. Joyce 

gerði sér vel grein fyrir því, enda má oft sjá hvernig ákveðin persóna stekkur úr einu í 

annað, persónur byrja á einum stað og gleyma síðan hvar þær byrjuðu þegar aðrar 

hugsanir hafa tekið yfir. Í Ulysses eru þær persónur sem lesandinn fær að skyggnast inn 

í hugarflæðið hjá mun færri en í sögu Woolf. Í Ulysses er hugsunum þriggja persóna 

miðlað á þennan hátt; þær eru Leopold, Stephen, og Molly. Þar að auki eru það aðallega 

persónurnar sem hugsa sem lesandinn kynnist í gegnum þessar hugsanir. Ætlunin er 

síður að varpa ljósi á aðra persónu sem sífellt er hugsað um, eins og í Jacob´s Room, 

heldur frekar að kynnast þeim sem hugsa, varpa ljósi á hvað drífur þau áfram, hvað 

þeim líkar og líkar ekki; hver þau eru. Miðlunaraðferðir Joyce eru því persónulegri, 

hugsunum er ætla að sýna hugarheima og jafnvel innstu kima sjálfsveru persóna hans. 

Hugsanaferlið er því oft flóknara vegna þess að þegar sameiginlegt hugsanaferli margra 

persóna er tjáð þá fær hver hugsun minna persónulegt gildi, hún getur verið sett fram á 

einfaldan máta af því að hún þarf ekki að bera sterk persónueinkenni. Í Ulysses er hver 

hugsun persónuleg, og hver einstaklingur hugsar á sinn sérstaka hátt. 
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3.1 Innri einræða í Ulysses 

Rétt eins og Virginia Woolf skrifar Joyce innri einræðu á marga vegu, frá stuttum 

einföldum málsgreinum yfir í flóknari framsetningarform. Joyce notar hins vegar mun 

sjaldnar þau hjálparorð sem tíðkast hjá Woolf, það er lítið um það að sögumaður 

tilkynni að hér hafi átt sér stað hugsun hjá einhverri persónu; lesandinn þarf yfirleitt 

sjálfur að átta sig á því. Skrif Joyce í Ulysses fólust einmitt mikið í því að veikja stöðu 

sögumannsins enn frekar. Virkni sögumanns er því fyrir vikið flóknari hjá Joyce. 

Jafnvel er hægt að halda fram að margir „sögumenn“ komi við sögu í verkinu í bland 

við hugsanir persóna. Í greiningum á Ulysses hefur meðal annars komið fram sú 

hugmynd að auk sögumanns sé til staðar vera sem hægt er að kenna við „stiklara“ (e. 

„arranger“). Þessi vera er talin sú sem setur inn mikið af texta sem er ekki auðveldlega 

hægt að bendla við sögumann eða persónur. Það sem stiklarinn er talinn setja inn eru oft 

upplýsingar sem ólíklegt er að hann gæti vitað án þess að hafa bókina sjálfa til 

hliðsjónar. Hann er því einnig hægt að skýra sem fullkominn innbyggðan lesanda 

Ulysses; hann hefur lesið verkið og getur sett upplýsingar úr fyrri köflum inn í þá síðari 

til þess að minna á þær.  

The arranging presence ( David Hayman, the first critic to dwell on its 

intrusions, has even suggested that we say “the Arranger”) enjoys a 

seemingly total recall for exact forms of words used hundreds of pages 

earlier, a recall which implies not an operation of memory but access such as 

ours to a printed book, in which pages can be turned to and fro.31   

     Hugsanir persóna eru settar fram án augljósra ummerkja og er líður á lesturinn 

verður erfiðara að koma auga á mörk þeirra. Einfaldasta leiðin sem farin er við að hliðra 

frásagnarmiðluninni frá sögumanni yfir í hug persónu er að láta hugsanirnar birtast í 

sérstakri efnisgrein. Þar með er lesandanum gert auðveldara en ella að átta sig bæði á 

samhenginu og tilfærslunni. Um þessa aðferð er hægt að taka dæmi úr byrjun fjórða 

kafla þar sem lesandinn kynnist fyrst Leopold og jafnframt heimiliskettinum, en þeir eru 

saman í eldhúsinu að morgni dags. Í fyrri efnisgreininni koma fram hugsanir Leopolds í 

bland við lýsingar sögumanns, en síðari efnisgreinin inniheldur aðeins hugsanir 

Leopolds.   

Mr Bloom watched curiously, kindly the lithe black form. Clean to see: the 

gloss of her sleek hide, the white button under the butt of her tail, the green 

flashing eyes. He bent down to her, his hands on his knees.  

– Milk for the pussens, he said.  

– Mrkgnao! the cat cried. 

 
31 Hugh Kenner, „The Arranger“, James Joyce’s Ulysses: A Casebook, ritstj. Derek Attridge, Oxford: 

Oxford University Press, 2004, bls. 22-23. 
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They call them stupid. They understand what we say better than we 

understand them. She understands all she wants to. Vindictive too. Cruel. Her 

nature. Curious mice never squeal. Seem to like it. Wonder what I look like 

to her. Height of a tower? No, she can jump me.32 

Í þessu atriði sést Leopold þar sem hann undirbýr morgunverð handa konu sinni og 

hugsar í leiðinni um kött þeirra. Þetta fær hann til þess að hugsa um ketti í stærra 

samhengi, hvert skap þeirra er, hvort þeir séu gáfaðir, hvernig þeir líta á okkur mennina. 

Í þessu atriði sést vel hvernig miðlun hugsana virkar í Ulysses. Persónur eru sífellt að 

hugsa og það sem verður á vegi þeirra er sífellt að ýta af stað nýjum hugsanaferlum sem 

berast lesandanum í misáberandi samspili við orðræðu sögumanns. Manneskjan er alltaf 

að bregðast við umhverfi sínu og þegar eitthvað vekur skynfærin þá vindur það af stað 

nýjum hugsunum. Við lestur á Ulysses hefur lesandinn alloft einkasæti í huga einnar 

hinna þriggja aðalpersóna sögunnar og því eru atriði eins og þetta sífellt að eiga sér stað, 

það er oft spurning um hvort komi á undan, atburðurinn eða hugsunin um hann. Vegna 

þess að mörkin milli sögumanns og persónanna sem hugsa eru svo óljós þá er þessari 

spurningu sífellt haldið á lofti: Hver á orðið hverju sinni? Hvort er verið að lýsa atburði 

eða persóna að hugsa um hann?  

     Sem dæmi er hægt að taka fyrri part tilvitnaðs texta. Fyrsta málsgreinin er greinilega 

frá sögumanni komin. Hann lýsir Leopold utan frá en greinir jafnframt frá því sem hann 

er að horfa á. Það sama má segja um þriðju málsgrein efnisgreinarinnar þegar Leopold 

er aftur lýst utan frá. En í málsgreininni þar á milli getur virst óljóst hvor hefur orðið, 

Leopold eða sögumaðurinn. Málsgreinin virðist vera framhald þeirrar sem kom á undan, 

þar sem sögumaður virðist vera byrjaður að lýsa útliti kattarins. En þarna verða 

greinileg tíðaskipti í textanum. Textinn fer úr þátíð sögumannsins yfir í nútíð þegar 

kettinum er lýst. Því svipar textanum mjög til hugsana Leopolds sem koma fram í 

síðasta hluta dæmisins eftir þau orð sem Leopold segir við köttinn. Þarna eru skilin milli 

persónu og sögumanns mjög óljós og erfitt er að átta sig á þeim ef textinn er ekki 

skoðaður gaumgæfilega. Stundum gerist þetta á svipaðan hátt og í Jacob’s Room, þ.e. í 

tilvikum þar sem allt bendir til þess að það sé sögumaður sem lýsir atburðarás en svo 

kemur allt í einu setning þar sem hann virðist segja eitthvað sem er þó hæpið að hann 

viti, eitthvað sem hlýtur að vera hluti af hugsanaferli þeirrar persónu sem hann lýsir. 

Innri einræðu í Ulysses svipar því að mörgu leyti til vitundarflæðisins sem lesandinn sér 

hjá Jacobi í því dæmi sem tekið var fyrir í kaflanum hér á undan, þar sem persóna og 

 
32 Joyce, Ulysses, bls. 65-66.  
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sögumaður eru sífellt að togast á um hvort eigi orðið hverju sinni. Með þessu er því 

sannleiksmiðlun sögumanns dregin í efa strax frá fyrstu síðum Ulysses, þar sem rödd 

hans er ávallt jafngild röddum persónanna.  

     Dæmi um þetta er einmitt að finna rétt á undan tilvitnuðum texta hér að framan um 

eldhúsbauk Leopolds, þar sem sögumaðurinn lýsir því er Leopold eldar morgunmatinn: 

„Another slice of bread and butter: three, four: right. She didn’t like her plate full. 

Right. He turned from the tray, lifted the kettle off the hob and set it sideways on the 

fire.“33 Við fyrstu sýn virðist þarna vera sögumaður sem segir frá aðgerðum Leopolds, 

hvernig hann tilreiðir brauð fyrir Molly. Það er þó greinilegt þegar lesið er nánar í 

textann að hér sé ekki um svo einfalda frásögn að ræða. Byrjunina er hægt að lesa sem 

þanka hjá manni sem hugsar með sjálfum sér er hann telur brauðsneiðarnar, eitthvað 

sem hann gerir til þess að drepa tímann um leið og hann sér til þess að hann fari nú 

alveg rétt að hlutunum. Orðið „right“ sem kemur þarna fyrir er eitthvað sem hann notar 

til þess að telja sér trú um að hann geri þetta örugglega rétt, þetta er ekki eitthvað sem 

sögumaður ætti að þurfa að segja sjálfum sér. Óvissan í orði sem slíku bendir einmitt til 

þess að hér sé einhver sem hugsar þetta af persónulegum ástæðum, einhver sem vill ekki 

klúðra að tilreiða réttan fjölda brauðsneiða því hann sjálfur myndi verða fyrir barðinu á 

því. En þessu fylgir svo setning sem kemur líklegast frá sögumanni. Þar er minnst á að 

Molly vildi ekki disk sinn troðfullan. Þessi setning er í þátíð sem stemmir við þá 

hefðbundnu virkni að sögumaður lýsi í þátíð en persóna hugsi í nútíð. Leopold hlýtur 

því að eiga orðin sem vísa að fjölda brauðsneiða auk orðsins „right“, en sögumaður 

kemur þessum „upplýsingum“ um skoðanir Mollyar á framfæri. En Leopold er líklega 

að hugsa á svipuðum nótum, því ætla má að þegar staðfestingarorðið „Right“ birtist 

aftur sé það komið beint úr hugskoti hans. Það er áhugavert hvernig þessar „samræður“ 

sögumanns og innri einræðu Leopolds eiga sér stað, hvernig það er til dæmis aldrei 

gripið til fyrstu persónu, aldrei gefið beint í skyn að Leopold sé að hugsa, að hér séu 

tvær mismunandi verur sem segja söguna. Það er ástæðan fyrir því að oft er erfitt að átta 

sig á því hver talar hverju sinni, vegna þess að mörkin milli persónu og sögumanns eru 

stundum allt að því ósýnileg. Dorrit Cohn fjallar um þetta í Transparent Minds: „The 

narrating and the figural voice now cohere to a point where only close inspection can 

determine which sentences are Bloom’s monologue, which the narrators report.“34 Þetta 

 
33 Joyce, Ulysses, bls. 65.  
34 Cohn, Transparent Minds, bls. 62. 
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bendir enn fremur til þess að í bókinni séu lýsingar sögumanns og huglæg viðbrögð 

persóna jafn mikilvæg þegar kemur að framsetningu raunveruleikans. 

     Aðferðir höfundar við að setja inn innri einræðu eru eins og komið hefur fram 

misflóknar og misauðvelt er að koma auga á þær; enda er sem sögumanni sé gert að fela 

þær eftir bestu getu. Höfundur lætur sögumann þó ekki nota mismunandi aðferðir í 

birtingu innri einræðu fyrir mismunandi persónur. Höfundur virðist vilja sýna fram á 

hvernig hugsanir tengja allar manneskjur og einblínir því á sameiginlega eiginleika í 

grunnatriðum hugsana einstaklinga. Það sem greinir milli innri einræða þeirra persóna 

sem fá þeim miðlað á þennan hátt er hvernig þeir hugsa á mjög ólíka máta. Stephen og 

Leopold, sem fá hugsunum sínum aðallega miðlað með innri einræðu, eru augljóslega 

ólíkir einstaklingar og hugsa því um mismunandi hluti á mjög mismunandi vegu. Innri 

einræða Leopolds einkennist af því hversu fljótur hann er að stökkva úr einu í annað, 

hversu stutt athygli hans dvelur við eitt atriði áður en næsta tekur við. Af þessum 

tveimur persónum, er Leopold mun gefnari fyrir „yfirborðshugsun“, hann er fróður og 

þyrstir í þekkingu, en hann er ekki gjarn á að kafa djúpt í þau mál sem hann hugsar um. 

Stephen er aftur á móti mun ítarlegri í hugsun sinni, sem fræðimaður og vel lesinn 

einstaklingur á hann það til að einbeita sér lengi að einu málefni, kafandi dýpra og dýpra 

með tímanum.  

     Dæmi um hugsanaferli Leopolds er hægt að finna víða í sögunni, en eftirfarandi 

dæmi er úr sjötta kafla hennar:  

He has seen a fair share go under in his time, lying around him field after 

field. Holy fields. More room if they buried them standing. Sitting or 

kneeling you couldn’t. Standing? His head might come up some day above 

ground in a landslip with his hand pointing. All honeycombed the ground 

must be: oblong cells. And very neat he keeps it too: trim grass and edgings. 

His garden Major Gamble calls Mount Jerome. Well, so it is. Ought to be 

flowers of sleep. Chinese cemeteries with giant poppies growing produce the 

best opium Mastiansky told me. The Botanic Gardens are just over there. It’s 

the blood sinking in the earth gives new life. Same idea those jews they said 

killed the christian boy. Every man his price. Well preserved fat corpse, 

gentleman, epicure, invaluable for fruit garden. A bargain. By carcass of 

William Wilkinson, auditor and accountant, lately deceased, three pounds 

thirteen and six. With thanks.35  

Í þessu textadæmi er Leopold staddur í kirkjugarði er hann sækir útför vinar síns Paddy 

Dignam. Þegar þetta atriði á sér stað er langt liðið á kaflann, Leopold hefur átt í 

samræðum við vini sína, hann hefur hitt ýmist fólk, og hér er hann undir lok 

 
35 Joyce, Ulysses, bls. 136-137.  
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athafnarinnar. Allt í einu tekur hann eftir umsjónarmanni kirkjugarðsins og það vindur 

af stað löngu ferli hugsana, tenginga og hugdetta sem mynda flókin vef hugarflæðis 

Leopolds. Dæmið sem ég tek fyrir er önnur efnisgreinin þar sem hann pælir í þessum 

manni. Hann hefur á undan hugleitt samskipti kynjanna, hvernig þessi maður gæti hafa 

náð í konu sína og ber það svo saman við upphaf sambands síns við Molly. Það sem 

grípur hann svo eru grafirnar. Hvernig þær eru grafnar, hvernig skipulag kirkjugarðsins 

er, hvernig mannslík virka sem áburður; hann hugsar um blóð sem næringu jarðar, um 

grasa- og ávaxtagarða, ópíum, Jesú og loks um hugsanlega verðlagningu þessarar 

næringar. Þetta brot er dæmigert fyrir hugsanaflæði Leopolds hann er sífellt að mynda 

tengingar, sífellt að minnast einhvers sem hann hefur áður fræðst um. Hann er nefnilega 

mjög fróður maður sem lætur sig alls kyns þekkingu varða og þekking hans skýtur upp 

kollinum í ýmsu samhengi. Hann á erfitt með að einbeita sér að einum hlut því skynjun 

hans og hugsanatengsl staldra ekki lengi við eitt viðfangsefni.36 Þetta hugsanaferli er 

eitthvað sem margir lesendur ættu að tengja við, heilinn er alltaf að mynda nýjar 

tengingar, flakkandi úr einu í annað án aðvörunar. Þetta hugsanaferli er einnig 

einkennandi fyrir þá nýju sögusköpun sem á sér stað í skrifum sumra módernista, þar 

sem aðstæður persóna og lýsingar á þeim gegna aukahlutverki í samanburði við 

viðbrögð persónanna við þeim. Mikilvægi sögumanns og hlutverks hans við að lýsa 

atburðum fer því sífellt minnkandi: „[…] svo að með óvæntum hætti og áður óþekktum 

verði skýr munur á þeim stutta tíma sem ytri atburðurinn tekur og hinu draumlíka og 

ríkulega vitundarferli sem nær yfir heilan lífheim.“37 Svo segir Erich Auerbach í 

Mimesis og þar gerir hann einmitt grein fyrir því hvernig þessi færsla frá miðlægri 

orðræðu sögumanns yfir í orðræður margra persóna geri það að verkum að sá tími sem 

raunverulega líður og aðstæður á sögusviðinu séu ekki jafn mikilvægar því sem gerist í 

huga persónunnar. Því að fyrir persónum – við ýmsar aðstæður – eru raunsannar 

lýsingar á nákvæmri framvindu atburða ekki það sem skiptir máli heldur þau áhrif sem 

persónan verður fyrir. Með því að sleppa greinarmerkjum og láta hugsanirnar koma 

fram án aðvörunar færir höfundur lesandann auk þess nær persónunni og leyfir honum 

að upplifa aðstæður á sama tíma og persónan, líkt og Dorrit Cohn fjallar um í 

Transparent Minds: „The self-narrated monologue, by effacing all such marks, makes 

 
36 Það er þó ákveðinn atburður sem hugsanir Leopolds víkja oft að á deginum sem um ræðir í sögunni. 

Það er fundur Mollyar, konu Leopolds, og Blazes Boylan sem hún heldur fram hjá Leopold með. Þessi 

fundur gæti því verið ástæðan bak við óþreyjuna sem einkennir hugsanir Leopold og gerir það af verkum 

að hann eigi erfitt með að einbeita sér. 
37 Auerbach, Mimesis, bls. 800.   
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the experiencing self, with all its vagaries, rule supreme in the text.“38 Með öðrum 

orðum er hægt að segja að textinn og það sem hann lýsir eigi sér stað á sama tíma, líkt 

og Cohn gerir í Transparent Minds:   

This employment of the present tense pinpoints the simultaneity of language 

and happening that distinguishes the new form from “the previous form of 

narrative” in the first person, where language always follows happening.39  

     Sögumanni er fengið ákveðið „umboð“ þegar kemur að stjórn á innri einræðu 

Leopolds en þó er taumhald hans mun minna en það sem sjá má í Jacob’s Room. 

Sögumaðurinn nær að halda formi á hugsunum Leopolds, það eru greinarmerki og 

afmarkanir sem hafa áhrif á hvernig hugsanirnar koma fram. Sögumaður fær þó lítið að 

ráðskast með það sem Leopold hugsar um, þar er Leopold eða þau öfl sem móta vitund 

hans hverju sinni ávallt við stjórnvölinn. Með því að veita sögumanninum einungis 

takmarkað umboð yfir hugsunum Leopolds getur höfundur sýnt fram á ákveðin einkenni 

í hugsanaflæði Leopolds. Sögumaður notar þetta umboð til þess að sýna fram á 

tilhneigingu Leopolds til að flakka sífellt úr einu í annað; líklegast til þess að gera grein 

fyrir óþreyjunni sem hann upplifir vegna fundar Mollyar og Blazes. Með því að láta 

sögumanninn viðhalda ákveðinni stjórn getur höfundur veitt innsýn í hugarheima 

Leopolds án þess að missa algjörlega tök á framvindu sögunnar. Með þessu nær hann að 

gera grein fyrir raunverulegum hugsanagangi meðaleinstaklings sem flakkar úr einu í 

annað, oft án þess að hugsa allt til enda, en gerir það á hátt sem er ekki of flókinn 

þannig að lesandinn verði ekki of ringlaður við lesturinn.  

     Hin persónan sem fær hugsunum sínum miðlað að mestu í gegnum innri einræðu er 

Stephen Dedalus. Hann er persóna af talsvert öðru tagi en Leopold og því eru innri 

einræður þeirra ólíkar í eðli sínu. Leopold er sem fyrr segir líklegur til þess að flakka úr 

einu í annað, imprandi á alls kyns málefnum án þess að kafa djúpt í nokkurt þeirra, en 

Stephen er að mörgu leyti andstæða hans. Stephen er ungur og efnilegur maður, vel 

menntaður og gáfaður, hann minnir að mörgu leyti á Jacob úr skáldsögu Woolf, hafandi 

allt til brunns að bera til að verða mikilvægur maður í samfélaginu en er jafnframt 

svolítið sjálfumglaður og upptekinn af eigin ágætum. Innri einræða Stephens einkennist 

af því að vera mun einbeittari en Leopolds, Stephen er mun líklegri til þess að verja 

miklum tíma í að hugsa um ákveðið efni og reyna að komast til botns í því. Þannig má 

oft sjá í alllöngu máli hvernig Stephen veltir fyrir sér frumspekilegum skýringum á eigin 

 
38 Cohn, Transparent Minds, bls. 170.  
39 Cohn, Transparent Minds, bls. 173. 
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tilvist eða hlynnir að kenningu sinni um höfundaverk Shakespeares. Hugsanaflæði 

Stephens einkennist einnig af mun flóknari málefnum en Leopolds. Lesandinn á yfirleitt 

auðvelt með að skilja hvað Leopold hugsar um en það er oft mun erfiðara að vita það 

fyrir víst í tilviki Stephens.  

     Bestu dæmin til þess að sýna fram á innri einræðu Stephens koma úr þriðja kafla 

bókarinnar en þar fær lesandinn að sjá í hugskot hans þar sem hann gengur einn eftir 

Sandymountströndinni og veltir fyrir sér eigin tilveru og skynjun:  

Stephen closed his eyes to hear his boots crush crackling wrack and shells. 

You are walking through it howsomever. I am, a stride at a time. A very short 

space of time through very short times of space. Five, six: the nacheinander. 

Exactly: and that is the ineluctable modality of the audible. Open your eyes. 

No. Jesus! If I fell over a cliff that beetles o’er his base, fell through the 

nebeneinander ineluctably! I am getting on nicely in the dark. My ash sword 

hangs at my side. Tap with it: they do. My two feet in his boots are at the 

ends of his legs, nebeneinander. Sounds solid: made by the mallet of Los 

Demiurgos. Am I walking into eternity along Sandymount strand? Crush, 

crack, crick, crick. Wild sea money. Dominie Deasy kens them a’.40 

Þessi kafli er stútfullur af efnisgreinum eins og þessari, þar sem umhverfið rennur 

saman við hugarheim Stephens. Hann ígrundar þessa upplifun og áhrif hennar á sig. 

Tilvitnaður texti er önnur efnisgrein kaflans; það hefur í raun ekkert hent hann á 

ströndinni og þegar áfram er lesið á margt eftir að verða á vegi hans sem vekur upp 

fleiri hugsanir í ætt við þessa, en hér er hann bara að bregðast við því að ganga á 

ströndinni. Þarna kemur sögumaður aðeins fyrir í fyrstu málsgrein efnisgreinarinnar, rétt 

tæpir á því hvað Stephen sé að gera áður en hugsanirnar taka við og Stephen sjálfur 

ræður för. Í þessum texta sést líka hversu lítið þarf til að Stephen pæli lengi í því, hann 

er sífellt að kortleggja heiminn, að gera tilraunir til þess að skrásetja upplifanir sínar og 

færa þær yfir á einhvers konar heimsspekilegan skilning. Hann er fræðimaður af 

náttúrunnar hendi og með skáldlegu ívafi. Hugsanir hans eru iðulega óhlutbundnar, 

hann er ekki mikið fyrir það að hólfa þær sérstaklega niður eða skilgreina þær á 

vísindalegan hátt. Hann skopast til dæmis að slíkri niðurhólfun í hugsunum sínum.41 Í 

textanum sjáum við hvernig Stephen lokar augunum er hann gengur á ströndinni til þess 

að reyna að gera sér grein fyrir hvernig blind manneskja myndi upplifa þessar aðstæður, 

hann gerir þetta til þess að sjá hvernig hin skilningarvit hans magnast og hvort hann geti 

 
40 Joyce, Ulysses, bls. 45.  
41 Orðin „nacheinander“ og „nebeneinander“ koma úr ritgerð Gotthold Lessing þar sem hann fjallar um 

muninn á ljóðlist og myndlist. Hann tekur þar fyrir þá hugmynd að myndlist birti mynd af öllum þeim 

atburðum sem koma fram hlið við hlið (nebeneinander), en ljóðlist birti mynd af hverjum atburði í 

framhaldi af þeim sem kom á undan (nacheinander). 
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skynjað umhverfi sitt án þess að hafa sjónina. 

     Hér er staða sögumannsins svipuð og í tilviki Leopolds, þ.e.a.s. hann sér til þess að 

framvinda eigi sér stað en ljær Stephen samt fulla stjórn um hver sú framvinda er. Það 

eru smávægileg atriði í framsetningu á innri einræðu þeirra sem sýnir muninn á þessum 

tveimur persónum. Greinarmerkin eru gott dæmi, hjá Stephen er mun meiri flóra 

greinarmerkja, þetta bendir til þess hversu mikið hann pælir í hverju smáatriði. Kommur 

og tvípunktar undirstrika hversu djúpt hann fer með hverja pælingu og upphrópanirnar 

sýna svo fram á þegar hann fær hugljómanir. Hjá Leopold eru stuttar málsgreinar og 

mikið um punkta til að undirstrika flakkið á honum, en hjá Stephen er hver hugsun 

dregin á langinn. Greinarmerkin eru notuð til þess að sýna á óljósan hátt hversu ólíkir 

þeir eru. Rétt eins og sögumaður í Jacob’s Room gerir með mismunandi framsetningu á 

innri einræðu Bonamy og Fanny. Með framsetningu textans er þannig sýnt fram á 

mismunandi hugsanaleiðir persóna, mismunandi aðferðir þeirra við að henda reiður á 

því hvernig heimurinn virkar 
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3.2 Vitundarflæði í Ulysses 

Línurnar milli miðlunaraðferða í Ulysses eru oft á tíðum mjög óskýrar, innri einræða og 

vitundarflæði virðast oft blandast og verða einn og sami hluturinn. Það er hins vegar 

kafli í bókinni þar sem óheflað og að því er virðist óbundið vitundarflæði fær að njóta 

sín. Í lokakafla bókarinnar, sem oft er kenndur við Penelópu, mætir lesanda samfellt 

vitundarflæði. Í þessum kafla hverfa öll ummerki um sögumann, hann er ei lengur til 

staðar, í stað hans eru einungis hugsanir Molly Bloom, konu Leopolds. Það er hér sem 

hringnum er lokað; sagan hefur spannað mikinn skala hvað varðar stjórnunarstöðu 

sögumanns, frá hefðbundnu frásagnarformi innri einræðna Leopolds og Stephens til 

lokaorðanna sem vella upp úr Molly á ótrúlegum hraða þar sem enginn virðist vera til 

staðar til að hagræða þeim eða koma í ákveðið mót. Einu ummerki „ritstjórnar“ í 

þessum kafla eru þau að kaflanum er skipt upp í átta langar efnisgreinar. Textanum í 

þessum kafla er einungis stjórnað af hugsunum Mollyar. Hún sjálf hefur ekki endilega 

stjórn á þessum hugsunum, því þótt hún hugsi um ákveðnar persónur eða ákveðna 

atburði, þá er einnig greinilegt að sums staðar hafa hljóð eða atburðir sem koma fram í 

umhverfi hennar áhrif á hugsanaflæði hennar. Það kann að vera dynur í lest eða 

skyndileg minning úr fortíðinni sem stoppar fyrra hugsanaflæði og byrjar nýtt, en í 

rauninni er allur textinn í þá áttina. Það er gríðarmikið magn minninga og hugmynda 

sem skjóta upp kolli í vitundarflæði Molly og því er ekki skrítið að sums staðar grípi 

atriði úr umhverfinu athygli hennar. Því er ekki hægt að bendla greinaskilin við 

sögumann, því eins og komið hefur fram hefur hlutverk hans sem „ritstjóra“ dvínað 

rækilega á þessum tímapunkti.    

[…] I noticed the contrast he does it and doesnt talk I gave my eyes that look 

with my hair a bit loose from the tumbling and my tongue between my lips 

up to him the savage brute Thursday Friday one Saturday two Sunday three 

O Lord I cant wait till Monday 

     frseeeeeeeefronnnng train somewhere whistling the strength those engines 

have in them like big giants and the water rolling all over and out of them all 

sides like the end of Loves old sweeeetsonnnng the poor men that have to be 

out all the night from their wives and families in those roasting engines 

stifling […]42 

Kaflinn á sér stað lauslega eftir þrjú að nóttu þar sem Molly er andvaka í rúmi þeirra 

hjóna. Það er því ekki furða að atvik í umhverfi hennar grípa athygli hennar, hér er það 

þytur lestar sem stöðvar algjörlega fyrri hugsanir og fær hana þess í stað til að hugsa um 

lestina. Molly minnir því á mann sinn, því að hann er jafn líklegur til þess að láta 

 
42 Joyce, Ulysses, bls. 894.  
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umhverfi sitt hafa áhrif á hugsanaflæði sitt. Munurinn á þeim er þessi nálægð 

sögumanns, eða fjarlægð í tilfelli Molly. Sögumaður er látinn viðhalda ákveðinni stjórn 

yfir Leopold mestallan tímann. Þó að hugsanaflæði hans spanni heilar efnisgreinar og 

hann flakki sífellt úr einu í annað þá er ákveðin rammi þar í kring.  

     Hjá Molly er líkt og sögumanni sé með öllu vísað á dyr, það er ekkert taumhald sem 

ræður við hana og því koma hugsanir hennar fram svo gott sem ótruflaðar. Það eina sem 

stoppar hana eru eigin hugsanir sem ryðjast í veg fyrir hvora aðra eftir því hvað grípur 

athyglina hverju sinni. Dorrit Cohn lýsir stöðu sögumanns í þessum kafla á þennan veg: 

„But surely the most important sign of “Penelope” ‘s formal independence is its form 

itself: the only moment of the novel where a figural voice totally obliterates the 

authorial narrative voice throughout an entire chapter.“43 Þessi munur endurspeglast 

einnig í persónunum sjálfum; Leopold er mun passífari að eðlisfari og því er skiljanlegt 

að höfundur láti sögumann fremur taka þátt í að miðla hugsunum hans. Molly er 

óútreiknanleg, hún fer sínar eigin leiðir og gerir það sem henni hentar, hún tekur af 

skarið og heldur fram hjá Leopold á meðan hann er hræddur við að hitta leynilega 

bréfavinkonu sína og gerir í því að fela ummerki um hana. Það er því snjöll leið í 

persónusköpun að sögumaður ráði ekki við Molly og að hún brjótist gegn því vægi sem 

hann virðist hafa yfir framsetningu hugsana í öðrum köflum bókarinnar. En að sama 

skapi má segja að höfundur sé hér að úthýsa sögumanni úr þessum kafla og að í hinu 

samfellda vitundarflæði felist ákveðin yfirlýsing höfundar um frásagnir og frelsi hugans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Cohn, Transparent Minds, bls. 218. Cohn vísar þarna í hugtakið „stiklari“ (e. „arranger“) sem hefur 

verið kynnt fyrr í ritgerðinni í sambandi við Hugh Kenner.  
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4. Niðurstöður 

Það er greinilegt við lestur á báðum þessum skáldsögum, Jacob’s Room og Ulysses, að 

notkun á þessum miðlunartækjum, innri einræðu og vitundarflæði, og sú aðgerð yfir 

höfuð að miðla hugsunum og meðvitund persóna, skapar alls kyns áskoranir fyrir 

lesendur. Með þessum miðlunarleiðum viku höfundar frá hefðbundnum aðferðum 

frásagnarraunsæis og öðrum grunnstoðum skáldsagna sem lesendur höfðu áður fyrr 

treyst á. Frávik höfunda frá þessum aðferðum gera það að verkum að lesendur þurfa að 

taka virkari þátt í lestrinum og fylla sjálfir inn í þær eyður sem skapast vegna frávika frá 

hefðbundnu frásagnarraunsæi og fjarlægðar sögumanns. Einnig er greinilegt að 

höfundar hafa mjög mismunandi lausnir þegar kemur að þessum áskorunum. Þeir þurfa 

því að taka mið af því hver tilgangur sögu þeirra sé, hver sé ávinningur þess að nota 

þessar aðferðir og hvernig aðferðirnar hafi áhrif á þær persónur sem þeir skapa.  

     Í skáldsögunum sjáum við hvernig samband sögumanna við þær persónur sem þeir 

lýsa er mjög breytilegt. Í sumum verkum virðist þetta „umboð“ sem sögumanni er veitt 

vera veigameira en í öðrum. Í þeim verkum eru sögumenn notaðir til þess að draga fram 

ákveðin atriði sem undirstrika þá sýn sem höfundur vill láta í ljós. Þeir eru þar látnir 

stýra þeirri mynd sem lesendur gera sér af persónum, og upplýsingarnar sem lesandinn 

fær um þær sem og væntingarnar sem hann hefur til þeirra eru undir náð sögumanns 

komnar. Þetta kemur fram í Jacob’s Room þar sem ákveðnar persónur, t.d. Fanny, gætu 

allt eins verið hugarfóstur sögumanns, því það sem þær hugsa um þjóna að mestu þeim 

tilgangi að undirstrika ákveðna hluti í fari Jacobs sem styðja við þá mynd sem 

sögumaður er látinn búa til af Jacobi. Slík sambönd sögumanna við persónur eru svipuð 

þeim og höfðu lengi komið fram í bókmenntum fyrir tíð Woolf og Joyce, þar sem 

sögumenn hafa ákveðið „umboð“ frá höfundi hvað varðar „ritstjórn“ á hugsunum; og 

hugsanir og tilfinningar persóna koma fram í gegnum þessa sögumenn. Þetta „umboð“ 

sem sögumaður hefur verður því oft til þess að lesendur eiga erfiðara að greina muninn 

á stöðu höfundar og sögumanns, einkum þegar hugsanir persóna eru settar fram með 

svipuðu orðalagi og því sem einkennir aðrar lýsingar sögumanns. Þetta á þá sérstaklega 

við um innri einræðu þar sem tungumálið þar sem hugsanir persóna birtast oft með 

svipuðu orðalagi og lýsingar sögumanns: „Narrative language appears in them as a kind 

of mask, from behind which sounds the voice of a figural mind.“44 Það sem einkennir 

aðferðir Woolf og Joyce, og er greinilegt í Jacob’s Room og Ulysses, er hvernig þessi 

 
44 Cohn, Transparent Minds, bls. 102.  
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sambönd milli sögumanna og persóna taka að riðlast; þar sem persónur, einkum í 

hugsunum sínum, eru látnar þoka sögumanni til hliðar. Það verður til þess að framvinda 

sögunnar og persónusköpun er ekki eins mikið undir sögumanni komin og annars er 

gjarnan raunin, það er ekki lengur bara sögumaður sem sér til þess hvernig mynd birtist 

af hverri persónu fyrir sig. Öllu heldur fara persónurnar sjálfar að taka þátt í eigin 

sköpun, þar sem að þær hafa nú „völd“ til þess að veita ýmsar upplýsingar um sjálfar sig 

með beinum hætti. Þær virðast geta hugsað um hvað sem er, togað söguna í þá átt sem 

þeim þóknast og því geta þær komið á framfæri einhverju sem ætla mætti að sögumaður 

hefði alls ekki viljað láta birtast, eða að minnsta kosti ekki með beinum hætti. Það hefur 

verið grafið undan valdastöðu hans.  

     Það er því hægt að líta á skáldsögurnar Ulysses og Jacob’s Room sem mikilvægar 

tilraunir í framsetningu sögumannsins, bæði með því hvernig þær sýna fram á hvert 

hlutverk hans var í fyrri bókmenntum og svo hvernig það hlutverk hefur breyst. 

Breytingar á hlutverki sögumannsins eru mjög greinilegar í þessum verkum en 

höfundarnir tveir eru misróttækir þegar að þeim kemur. Í Jacob’s Room eru fyrstu 

skrefin stigin, í henni er sögumaðurinn enn mjög mikilvægur fyrir framvindu sögunnar, 

hann er til staðar til þess að stýra textanum og beina persónum í ákveðna átt. Woolf 

stígur svo skref í áttina að því að taka af honum ákveðin völd með því að láta hugsanir 

margra persóna stýra skilningi lesandans á aðalpersónunni og með því láta sögumann á 

nokkrum stöðum bogna undan pressu persónanna sjálfra. Þrátt fyrir það er enn að 

nokkru til staðar hið hefðbundna valdamisræmi persóna og sögumanns. Því að í Jacob’s 

Room er sögumaðurinn sá sem miðlar hugsununum að mestu leyti, hann sinnir enn því 

hlutverki að miðla aðeins þeim hugsunum sem skipta máli í lýsingunni sem lesandinn 

fær af Jacobi. Það er því ekki hægt að treysta á að í bókinni mætist samansafn huglægra 

viðbragða við Jacobi óháð sannleiksmiðlun einnar persónu. Hugsanirnar koma enn fram 

í gegnum sögumann og hann er látinn miðla ákveðinni sýn og ákveðnum hugsunum sem 

tengjast að mestu leyti Jacobi. Dorrit Cohn nefnir einmitt að þrátt fyrir að sögumaður sé 

ekki lengur í aðalhlutverki þá sé hann samt alltaf til staðar: „Even when he passes from 

center stage, the narrator continues to narrate, becoming the neutral but indispensable 

accessory to figure-oriented narration.“45 

     Í Ulysses er þetta svo tekið skrefinu lengra, þar kemur enn frekar í ljós hversu lítið 

vald sögumaður hefur í þessu nýja formi bókmennta. Þar hefur sögumaður tapað enn 

 
45 Cohn, Transparent Minds, bls. 26.  
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frekari völdum, hann hefur ekki lengur þann kost að miðla aðeins þeim hugsunum sem 

skipta máli í lýsingu á einstökum aðila eða atburði. Í Ulysses er slíkur miðpunktur sem 

allir hugsa um, eins og Jacob er í Jacob’s Room, ekki til staðar, sögumaður hefur því 

enga þörf til þess að miðla aðeins hugsunum sem lúta að einum atburði eða persónu. 

Þetta kemur einnig fram í því hvernig sögumaður missir enn frekar stjórn á persónum 

sínum, og það kristallast í lokakafla bókarinnar þar sem sögumanni er úthýst og hann 

hefur því ekki áhrif  á vitundarflæði Mollyar. Þegar persónur eru farnar að grípa fram í 

fyrir sögumanni og hugsanir þeirra eru farnar að stýra lestrinum en ekki lýsingar 

sögumannsins, þá eru völd hans komin niður á plan persónanna. Þar með er eiginlega 

viðurkennt að sögumaður er sköpunarverk – tilbúin vera – rétt eins og persónur 

verksins. Þar að auki er ákveðinni blekkingu í frásagnarmiðlun kollvarpað. Þetta á 

sérstaklega við um þá ákvörðun Joyce að sleppa greinarmerkjum, sem á þó fyrst og 

fremst við um lokakafla bókarinnar en hann hafði mikil almenn áhrif á lestur og 

viðtökur Ulysses. Auk þess sem þetta mótaði notkun á miðlun hugsana í síðari verkum, 

eins og Dorrit Cohn gerir grein fyrir í Transparent Minds: „[…] the presence of quoted 

monologues without explicit signals of quotation in a third-person context is a 

touchstone for the influence of Ulysses on the novels that followed in its wake.“46 Joyce 

grefur sem sagt enn frekar undan völdum sögumannsins með því að láta hugsanir 

Stephens, Leopolds og Molly mynda undirstöðu sögusköpunar í Ulysses. 

     Í „Skipan orðræðunnar“ talar Michel Foucault um það hvernig samband fólks við 

orðræðu hafi breyst í aldanna rás og hvernig sannleiksgildi orðræðunnar hefur þannig 

einnig breyst. Hann víkur meðal annars að því hvernig sannleiksgildið sem felst í 

orðræðunni var einu sinni bundið við þá höfunda sem sömdu hana, sönn orðræða kom 

aðeins frá þeim sem fólk treysti til þess að segja sannleikann. Síðar meir breyttist þetta 

og sannleikur orðræðunnar færðist frá þeim sem segir og yfir á hið sagða, í orðræðunni 

sjálfri fólst sannleiksgildi hennar.47 Þessa hugmyndafræði má sjá í þróun sögumannsins 

og í þeim leiðum sem höfundar á borð við Joyce og Woolf fara í framsetningu 

orðræðunnar. Ef litið er á hinn hefðbundna sögumann sem eins konar miðstöð slíks 

ákvörðunarvalds, sem tengilið sannleikans sem frásögnin miðlar, þá má sjá hvernig 

þessar skáldsögur, Ulysses og Jacob’s Room, færa sannleik orðræðunnar frá þeirri 

 
46 Cohn, Transparent Minds, bls. 63. 
47 Michel Foucault, „Skipan orðræðunnar“, þýð. Gunnar Harðarson, Spor í bókmenntafræði 20. aldar, 

ritstj. Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir, Reykjavík: 

Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1991, bls. 195-96. 
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hugmynd. Því skilningur á bókunum er undir því kominn að orðræða allra sem fá þar 

orðið, ekki síst í þeim skilningi að hugsanir þeirra birtast í orðræðu frásagnarinnar, er 

jafngild. Með því að veita fleiri en einum aðila orðræðuna og ljá undirstöðuatriðum í 

framvindu sögunnar aðrar raddir þá tilheyrir sannleikurinn ekki aðeins þeim sem 

„treyst“ er til þess að segja hana. Sérstaklega í sögu eins og Ulysses þar sem 

sögumaðurinn er ekki endilega traustsins verður. Þegar aðrar persónur hafa meira vald 

yfir því hvernig lesandinn skilur textann og eru oft eina heimild lesandans um hvað á sér 

stað, þá er sannleikurinn ekki aðeins undir þessu fyrirfram setta ákvörðunarvaldi 

kominn. Öllu heldur felst sannleikurinn í því sem sagt er; sama hver segir það, eða 

hugsar.  

     Í greiningu sinni á módernískum sagnaheimum og því hvernig þessar nýju aðferðir 

flækja oft lesturinn, kannski til að gera betri grein fyrir raunveruleikanum, nefnir Erich 

Auerbach svipaða pælingu: „Höfundurinn sem hlutlaus þulur hlutlægra staðreynda 

hverfur næstum algjörlega; næstum allt sem fullyrt er birtist í hugleiðingum í meðvitund 

sögupersónanna.“48 Samkvæmt honum hafa persónurnar tekið við af höfundi og í 

módernískum bókmenntum hefur sannleiksmiðjan færst frá því að tilheyra einum aðila 

yfir á allar persónur sem taka þátt í orðræðunni. Því að í þessum bókmenntum eru stórir 

atburðir og lýsingar á þeim ekki lengur það sem drífur framvindu sögunnar, heldur eru 

það viðbrögð og hugsanir persóna andspænis hverju því sem hendir þær, sama hversu 

ómerkilegar þær hendingar kunna að vera, sem eru aðalatriðin.  

Inn í þessa léttvægu atburðarás er svo sífellt dreift öðrum atriðum, sem trufla 

ekki framvinduna, en taka þó mun meira pláss í frásögninni en öll 

atburðarásin gæti mögulega hafa tekið. Flest þessara atriða eru innri ferli, þ.e. 

þau sem eiga sér stað innan meðvitundar einstakra sögupersóna […]49 

Þungamiðja sannleikans í frásögninni er þannig færð frá sögumanninum, og þegar 

handahófskenndum augnablikum í lífi persónanna er gefið meira vægi og persónur fá 

tækifæri til að miðla reynslu sinni af þessum augnablikum, þá fá orðræður þeirra 

jafnmikið gildi og framlag sögumannsins.  

     Hér að framan hefur verið greint hvernig þessar tvær aðferðir hafa misróttæk áhrif á 

persónusköpun í skáldsögum Woolf og Joyce. Í innri einræðunni er það ennþá 

sögumaður sem virðist stýra því hvernig hugsanirnar koma fram, þó að hann hafi ekki 

endilega völd yfir hugsununum sjálfum. Sögumaður er þó oft aðeins látinn setja fram 

 
48 Auerbach, Mimesis, bls. 795.  
49 Auerbach, Mimesis, bls. 788.  
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þær hugsanir sem styðja við þá sýn er ætla má að höfundur vilji skapa. Í Jacob’s Room 

er frekari þörf á að hafa sögumann sem miðpunkt miðlunar, því að bókin kannar 

sameiginlegt hugsanaferli margra persóna um eina ákveðna persónu. Sögusköpun 

bókarinnar veltur á því að sýna fram á hvað persónum finnst um Jacob, og því er að 

mestu leyti aðeins pláss fyrir þær hugsanir sem tengjast honum. Ulysses kannar hins 

vegar viðbrögð og hugsun fárra persóna um fjöldamargt sem verður á vegi þeirra og þar 

er ekkert eitt meginatriði sem þær eru allar að hugsa um. Því er minni þörf á sögumanni 

til þess að velja úr hugsunum og þar með myndast rými fyrir fleiri og fjölbreytilegri 

hugsanir.  

     Í vitundarflæðinu hverfa völd sögumanns enn frekar og hann ræður oft hvorki yfir 

framsetningarforminu né yfir því sem um er hugsað. Hann getur þó haft einhver áhrif. Í 

Jacob’s Room sést hvernig sögumaður hefur minna vald yfir Jacobi en öðrum persónum 

sögunnar og því getur Jacob gripið fram í fyrir sögumanni með eigin vitundarflæði. En 

þar vaknar samt sú tilfinning að sögumaður komi ekki í veg fyrir það einmitt vegna þess 

að hugsanir Jacobs á þeim tímapunkti staðfesti þá mynd sem sögumaður hefur verið 

látinn byggja upp fram að því. Sögumaður hefur því glatað miklu af valdi sínu yfir 

Jacobi en ekki öllu. Í Ulysses hverfa öll völd sögumanns þegar vitundarflæði Molly 

tekur við; þá er sögumaður hvergi sjáanlegur. 
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5. Lokaorð 

Tilraunir módernistanna Woolf og Joyce til þess að setja fram nýtt form skáldsögu í von 

um að líkja eftir raunverulegu lífi einstaklinga virðast byggja á þeirri forsendu að 

miðlun raunverulegs lífs sé ekki hægt að miða út frá hlutlægum sannleika. Því er ekki 

hægt að taka aðeins til greina orðræðu eins aðila þegar kemur að raunveruleikanum. 

Tilraunir þeirra með þetta óvenjulega og tilraunakennda form „raunsæis“ tók mið af 

skynjun og hugsun margra persóna í bókmenntaverkum þeirra. Þessi viðleitni braut 

töluvert í bága við þær forsendur sem lágu til grundvallar hefðbundnum 

raunsæisaðferðum í sagnalist. Bækur þeirra sýna fram á hvernig huglæg viðbrögð 

nokkurra einstaklinga safnast saman til að skapa sýn á raunveruleikann. Með þessu náðu 

þau, að mínu mati, að gera raunverulegu lífi skil. En með þessum aðferðum sköpuðu 

þau einnig vandamál í sögu- og persónusköpun. Því að þegar margs konar sjónarhorn og 

huglæg viðbrögð mætast þarf lesandinn að axla óvenju mikla ábyrgð þegar kemur að 

skilningi á sögunni. Lesandinn þarf að hafa mörg sjónarhorn í huga og vita að hvert 

sjónarhorn mótast af tilfinningum og skoðunum þeirrar persónu sem hefur orðið hverju 

sinni. Því þarf lesandinn að taka mið af þeim öllum til þess að mynda sér eigin skoðun á 

heimi sögunnar. 

     Sagnaheimar þessara tveggja bóka græða samt sem áður mikið á notkun þessara 

aðferða. Í bókunum eru persónurnar áhugaverðar og flóknar. Á þeim birtast fjölmargar 

hliðar sem stuðla að því að lesandinn kynnist þeim betur, finnur til með þeim, samgleðst 

þeim, og sér þær sem raunverulegar manneskjur. Sögurnar sjálfar eru skemmtilegar og 

ítarlegar. Sögurnar fara yfir víðan völl samfélagslega og vísa í mikilvæga atburði sem 

áttu sér stað á þeim tíma er þær voru skrifaðar. Miðlun hugsana í bókunum leikur stóran 

þátt í því, þar sem höfundarnir gátu með því látið alls kyns hugsanir og skoðanir koma 

fram og með því haft orð á aðstæðum sínum frá mörgum sjónarhornum. Það sem gerir 

þessar bækur eins góðar og raun ber vitni er að mínu mati færni höfundanna við að beita 

umræddum aðferðum til þess að víkka frásagnarleiðir sínar og gera grein fyrir 

veruleikanum á margslunginn, skemmtilegan og áhugaverðan hátt.  
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